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പൊലീസുകാർ ജന
ങുുളോടു അപമരയുാദ
യായി പപരുമാറരുത:ു
ഡിജിപി

www.metrovaartha.com

വായപ്ാ തിരിച്്ടവിന്
മൊമൊടട്റ്ിയം

കൊവിഡ:് 
ഇത്്്യ 10,000
കവന്്്ിപേറ്്റക്ൾ വാങ്്്ന്്്
നയുുഡലഹി:ലൊവിഡു19
കോഗബാധിതരുലെഎണുും
863ആയിഉയരനുുതിനുേി
നുുാലെരാജയുകതുുകുുുകുടുത
ലലവുുുികെറുുറുേലളതുുികുുാ
ൻകേതദുുുസരകുുാര.10,000
ലവുുുികെറുുറുേൾകുെിഅെി
യനുുരമായിവാങുുാനാണു
കേതദുുുംഇനുുലെതീരുമാനിചുു
ത.ുകനരകതു,ു1,200ലവുുുികെ
റുുറുേൾകു്ുഓരഡരനലേി
യിരുനുുു.രണുുുമാസതുുിനു
ളുുില30,000ലവുുുികെറുുറുേ
ൾകുെിഎതുുികുുുലമനു്ുആ
കോഗയുമതനുുുാെയകോയുു്ുു
ലസതേുടുുറിെവുഅഗരവാൾ.
ഇനുുലെപുതുതായി75കേ

രകുുുകുെികോഗംസുുിരീേരി
കുുുേയംുനാലുകേരമരണമ
െേയുേയംുലചയതുസാഹച

രയുതുുിൊണുകേതദുുുംകുടുത
ലനെേെിേൾതേുഖയുാേിചുുത.ു
രാജയുതുുാലേമരണം20
ആയി.കേരളതുുിൊണുഇനുു
ലെഏറുുവംുകുടുതലകേര
കുുുകോഗംസുുിരീേരിചുുത.ു29
കേര.മഹാരാഷ്തെുയില23കേ
രകു്ുകോഗംേലണുുതുുി.
അകതസമയം,183രാജയുങുു

ളികെകുുുേെരനുുവവറസ്
ബാധയിലമരിചുുവരുലെഎ
ണുും24,663.ആലേ5,39,360
കേരകുുാണുകോഗം.ഇവരില
1,12,200കേരകുുുകോഗംകഭേ
മായി.ഇറുുെി-8,165,സല്േയു
ൻ-4,858,വചന-3,292,ഇറാ
ൻ-2,378,തഫുാൻസ-്2,378,
യുഎസ്-1,296എനുുിങുുലന
യാണുമറുുുരാജയുങുുളിലെമര
ണസംഖയു.

ബര്ി ട്്ി ഷ ്
ബേ് ധാ ന മ ബത്്്ി ക്്്ം
കൊ വി ഡ ്
െണുുൻുു:തബുിടുുിഷ്തേുധാനമതനുുുി
കോറിസ്കോണുുസണംുലൊവി
ഡു19സുുിരീേരിചുുു.ഇകതതുുുെര
നുുഅകദുുഹംസവുയംസമുുരകുുവി
െകുുികെകുുുമാറി.െവുിറുുറിലകോറു്ുുു
ലചയതുവിഡിലോസകദുുശതുുി
ലുലെകോറിസ്കോണസണത
ലനുുയാണുതനികുുുകോഗംബാധി
ലചുുനു്ുഅറിയിചുുത.ു
""േഴിഞുു24മണികുുുറിനുളുുി

ലുുഎനികു്ുചിെെഘുവായെകുു
ണങുുൾുുഅനുഭവലപുുടുുു.ലൊകോ
ണവവറസ്േരികോധനാഫെം
കോസിറുുീവുആകുേയംുലചയതു.ു
ഇകപുുൾുുഞാൻുുസവുയംനിരീകുു
ണതുുിൊണ,ുഎനുുാലുുലൊകോ
ണവവറസിലനതിരായസരുുകുുാ
രിലുുുകോരാടുുങുുലളവിഡിലോ
കൊണുുഫറൻുുസിലുലെനയി
കുുും''-കോറിസ്കോണസണേ
റയുനുുു.
േഴിഞുുേിവസംചാൾസ്രാജ

കുമാരനംുലൊവിഡുസുുിരീേരി
ചുുിരുനുുു.ലൊവിഡുഅതികവഗം
േെരുുനുുുേിെികുുുനുുരാജയുങുുളിലുു
ഒനുുാണുതബുിടുുൻ.രാജയുതു്ു11,600
ലുുഅധിേംകേരകുുുുകോഗംബാ
ധിചുുിടുുുണു്ു.578കേരകു്ുജീവൻന
ഷുുമായി.

നയുുഡലഹി:അഫഗുാൻതെസുുാനമായ
ോബുളിലെഗുരുേവുാരയില25കേരുലെ
മരണതുുിനിെയാകുുിയചാകവറാതേുമ
ണംചാനെതുുിയവരിലമെയാളിയംു.
നാലുഅതേുമിേളിലഒരാൾോസരകോ
ഡുേെനുുസവുകേശിയായമുഹമുുദുസാജി
ോ(30)ലണനു്ുഅകനുവഷണഏജൻസി
േളാണുസുചനനലേിയത.ുനാലുവര
ഷംമുൻപുഐഎസിലകചരാൻനാടു

വിടുുസംഘതുുിലെഅംഗ
മാണുസാജിദ.ു
ആതേുമണംനെതുുിയവ

രുലെചിതതുംഇനുുലെഐ
എസ്പുറതുുുവിടുുിരുനുുു.
ഇതിലഅബുഖാെിദുഅ
ലഹിദുുിഎനുുുകേരിടുുിരി
കുുുനുുആളുലെചിതതുംേ
ണുുാണുഅകനുവഷണവു

തുുങുുൾഇതുസാജിോലണനുുുതിരിചുു
റിഞുുത.ു
ോബുളിലെകോരബസാരകമഖെയി

ലുളുുഗുരുേവുാരയാണുേഴിഞുുേിവസം
ഐഎസ്ഭീേരരആതേുമിചുുത.ുഇതിനു
ോകുഭീേരസംഘെനെഷേ്രഇലോ
യബുയുലെയംുഹഖാനിശംുഖെയുലെ
യംുേിനുുുണയുലണുുനുുുംറികപുുരടുുുണു്ു.

ോസരകോടു്ുഒരുേെനെതുുുേയായി
രുനുുസാജിദു2015മാരചു്ു31നുമംുവബ
യിലനിനു്ുദുബായുയികെലകുുനുുുേറ
ഞുുാണുകോയത.ുേിനുുീടുവിവരംെഭി
ചുുിരുനുുിലുു.2016ജുവെയിലോസര
കോഡുേെനുുസവുകേശിഅബുുുൾറഷീേി
ലുുു(30)േിതാവുമേലനോണാനിലലുു
നുുുേറഞുുുലോെീസിനുനലേിയേ
രാതിയിൊണുമെയാളിയുവാകുുളുലെ
ഐഎസ്തേുകവശനംപുറതുുായത.ുഅ
ബുുുൾറഷീദംുഭാരയുഅയിഷ(കോണിയ
ലസബാറുുുുുയൻ)യംുകുടുുിലയയുമായിമംു
വബലകുുനുുുേറഞുുുകോയകശഷംഇ
വലരകുുുറിചുുുവിവരംെഭിചുുിരുനുുിലുു.ഇ
കുുാരയുംചുണുുികുുാടുുിയായിരുനുുുേിതാ
വിലുുുേരാതി.തുെരനുുുനെതുുിയഅ
കനുവഷണതുുിൊണുഇകതസമയംമറുുുേ

തിനാലുകേരകുെിഅതേുതയുകുുമാലയ
നുുുേലണുുതുുിയത.ുഎലുുാവരംുഐഎ
സിലകചരനുുതായംുേിനുുീടുഅറിവായി.
അകനുവഷണതുുിനിലെഡലഹിയിലെ

ബടുെഹൗസ്സവുകേശിയാസമ്ിൻമുഹമുു
ദുസാഹിദു(29)എനുുയുവതിഇദുുിരാഗാ
നുുിഅനുുാരാഷ്തെുവിമാനതുുാവളതുുി
ലഅററുുുുിൊയിരുനുുു.ബിഹാറിലെസീ
താമരഹിസവുകേശിയായഇവരായിരുനുുു
അബുുുൾറഷീേിലൊപുുംയുവാകുുലളഐ
എസിലകചരകുുുനുുതിനുഇെനിെകുുാരി
യായിതേുവരതുുിചുുലതനുുുംഇവലരലുുാം
അഫഗുാനിസുുാനിലെനംഗരഹാരതേുവി
ശയുയിലുലണുുനുുുംകേശീയഅകനുവഷണ
ഏജൻസികുുുവിവരംെഭിചുുിരുനുുു.
ഇതിനിലെ,നംഗരഹാറിലനാകറുുആ

തേുമണതുുിലഅബുുുൾറഷീദുഉൾലപുുലെ

മെയാളിേൾേെരംുമരിചുുു.എനുുാല,
സാജിദുരകുുലേടുുതായംുഇയാളികപുുഴംു
ഭീേരതേുവരതുുനങുുളിലസജീവലമനുുും
റികപുുരടുുുേളുണുുായിരുനുുു.സമുഹമാ
ധയുമങുുൾവഴിഇയാൾഇകപുുഴംുനാടുുി
ലെബനുുുകുുളുമായിബനുുലപുുടുനുുു
ലണുുനുുുംേലണുുതുുിയിരുനുുു.
മെയാളിേൾേെരംുലൊലുുലപുുടുുകോ

ലെഇവരലകുുപുുമുണുുായിരുനുുസത്തുീേ
ൾഅഫഗുാൻഅധികുതരകുുുമുനുുില
േീഴെങുുി.ഇവരിലഅബുുുൾറഷീേിലുുു
ഭാരയുകോണിയയംുതിരുവനനുുപുരം
സവുകേശിനിമിഷ(ഫാതുുിമ)യംുതെവി
ലേഴിയുനുുതിലുുുവിഡിലോദുശയുങുു
ൾപുറതുുുവനുുിരുനുുു.നാടുുികെകുുുമെ
ങുുാൻഇവരഅടുതുുിലെഒരുഅഭിമുഖ
തുുിലആതഗുഹംതേുേെിപുുിചുുിരുനുുു.

മംുവബ:േെിശകുറചുുുംവായേുാ
തിരിചുുെവുേൾകു്ുമുനുുുമാസലതുു
ലൊലോകടുുറിയംതേുഖയുാേിചുുുംറിസര
വുബാങു്ു.ബാങുുുേളുലെേരുതലധ
നഅനുോതം(സിആരആര)ഒരു
ശതമാനംകുറചു്ു1.37െകുുംകൊെി
രുേയുലെഅധിേേണെഭയുതയംു
കേതദുുുബാങു്ുഉറപുുാകുുി.മുനുുുശതമാ
നമാണുപുതിയസിആരആര.സാമുു
തുുിേവയുവസുുയിലലൊകോണയംു
അതിലുുുേശുുാതുുെതുുിലുളുുഅെ
ചുുുപുടുുലംുസുഷുുിചുുതേുതിസനുുിമറി
േെകുുാനുളുുസഹായലമനുുനിെയി
ൊണുഈനെേെിേൾ.കേതദുുുസര
കുുാരേഴിഞുുേിവസംതേുഖയുാേിചുു
1.70െകുുംകൊെിയുലെസാമുുതുുിേ
ോലകുുജിനുേിനുുാലെയാണിത.ു
േതിവുധനനയഅവകോേനം

ലൊവിഡുേശുുാതുുെതുുിലഒരാഴചു
മുൻപുനെതുുിയാണുആരബിഐ
നിരണായേതീരുമാനങുുലളടുതുുത.ു
ലൊകോണതേുതിസനുുിതീരുനുുതു
വലരഅതറിഞുുുളുുനയസമീേന
മാവംുസവുീേരികുുുേലയനു്ുആരബി
ഐഗവരണരശകുുിോനുുോസ്േ
റഞുുു.
റിസരവുബാങു്ുവാണിജയുബാങുുുേ

ൾകുുുനലകുനുുതഹുസവുോെവായേു
േളുലെേെിശ(റികപു)ുമുകുുാലശത
മാനംകുറചു്ു4.4ശതമാനമാകുുിയിടുുു
ണു്ു.11വരഷതുുിനിെയിലെ(2009ജ
നുവരികുുുകശഷം)ഏറുുവംുവെിയ
േെിശകുറയകുുുൊണിത.ു2008ലെ
ആകോളസാമുുതുുിേതേുതിസനുുി
ലയതുെരനു്ു
2009ഏതേുിെിലനിരകുുുകുറചുു

കപുുൾകോലംു4.75ശതമാനമായിരു
നുുുറികപു.ുഅതിലംുതാലഴയാണി
കപുുൾ.ഇതുവഴിെകുുംകൊെിരുേ
അധിേമായിബാങുുുേൾകു്ുവായേു
നലോനുണുുാവംു.കേതദുുുബാങു്ു

നലകുനുുഇളവുവാണിജയുബാങുുുേ
ൾഉേകോകുുാകുുൾകുുുവേമാറു
കപുുൾവായേുാേെിശയംുകുറയംു.
വാണിജയുബാങുുുേളിലനിനു്ുആര
ബിഐസവുീേരികുുുനുുനികകുുേങുു
ൾകുുുളുുേെിശ(റികവഴസു്റികപു)ു
0.90ശതമാനംകുറചു്ുനാലുശതമാന
മാകുുിയിടുുുമുണു്ു.ബാങുുുേൾഫണു്ു
കേതദുുുബാങുുിലനികകുുേികുുുനുുതു
ആേരഷേമലുുാതാകുുിേേരംഅതു
ഉതേുാേനകമഖെേൾകുുുനലകുനുു
തിനുകവണുുിയാണിലതനു്ുശകുുിോ
നുുോസ്േറഞുുു.

എലുുാവായേുേളുലെയംുമുനുുുമാ
സലതുുതേുതിമാസതിരിചുുെവിനുലൊ
ലോകടുുറിയംതേുഖയുാേിചുുതു
ഭവന-വാഹനവായേുേലളടുതുുവ

രകുുുംറിയലഎകറുുുുറു്ുകമഖെയകുുുും
അെകുുംവെിയആശവുാസമാകംു.തേു
വരതുുനമുെധനതുുിലുുുേെിശ
യകുുുുംഈലൊലോകടുുറിയംബാധ
േമാണ.ുഇതുബാങുുിങുകമഖെയിലു
ണുുാകുുുനുുതേുശനുങുുൾേരിഹരികുുാ
ൻേരുതലധനഅനുോതതുുിലെ
കുറവുഉേേരികുുുലമനുുാണുതേുതീ
കുു.വായേുേൾകു്ുആനുോതിേമാ
യിബാങുുുേൾകേതദുുുബാങുുിലസു
കുുികകുുണുുേരുതലധനതുുിലുുു
അനുോതംനാലുശതമാനതുുില
നിനുുാണുമുനുുുശതമാനമായികു
തുുലനകുറചുുത.ു

േെിശകറുചുുു,േണെഭയുതകുടുുിആരബിഐ

നാ  ല ്ഭീ  ക  ര  രി  ൽ ഒ  രാ  ൾ കാ  സ  ര  ഗോ  ഡ ്സവ്  ഗേ  ശ ്മ ് ഹ  മ്്  ദ ്സാ  ജി  ദ ്        ചി  പത്ം ഐ  എ  സ ്പ ് റ  ത്്്  വി  ട്്്

ഗരുേുവുാരആതേുമിചുുവരിലമെയാളിയംു

കോഗബാധിതര863,മരണം20

ആ കക ഗരാ േ ബാ ധി ത ര
724 
മ ര ണം 17
ആ േയ് 12 സം സ്്ാ ന ങ്് ൾ

677 ഇ ന്്്യ ക്്ാ ര  
47 വി ഗേ ശി ക ൾ

ക ്ട്്ം ക ്ട ്ന്് ത ്
ക കട് ്ത്്ാ ൻ ഗപ്ോ ണ ്ക ൾ
ഇ  ന്്  കല 1381 ഗക  സ ് ക  ൾ്്, 
1383 അ  റ  സ്്്്്
സപ് ര ശി ച്്് ള്് 
പ രി ഗോ ധ ന ഇ നി യി ല്്

ഗക ര ളം 
137

മ ഹാ രാ ഷ ് പട് 
130

ക ര ണാ ട കം 
55

കത ല ങ്്ാ ന 
45

ഗ ്ജ റാ ത്്് 
43

പ ഞ്്ാ ബ ്
33

ഹ രി യാ ന 
16

രാ ജ സ്്ാ ൻ 
39

ഡ ൽ ഹി 
35

യ ്പി 
40

ത മി ഴന്ാ ട ്
23

മ ധയ് പപ് ഗേ ശ ്
20

ഗക ര ള ത്്ി ൽ 
ചി കി ത്് യി ല ്ള്് വ ര

164

തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം 
5

കകാ ല്്ം 
1

പ ത്് നം തി ട്് 
9

ആ ല പ്്് ഴ 
1

ഗകാ ട്് യം 
5

ഇ ട ്ക്്ി 
2

എ റ ണാ ക ്ളം 
15

ത ്ശ ്ര 
4

പാ ല ക്്ാ ട ്
3

മ ല പ്്് റം 
7

വ യ നാ ട ്
1ഗകാ ഴി ഗക്ാ് ട ്

9

ക ണ്്് ര 
26

കാ സ ര ഗോ ഡ ്
76

കൊേം
ആലേകരാഗബാധിതര

5, 59, 351
മരണം

25, 360
സുഖലപുുടുുവര
1, 28, 781

പക ര ള ത്്ി ന്
~461
പൊ ടി 
കേശീയദുരനുുനിവാരണ
ഫണുുിലനിനു്ുകേരളതുുി
നു460.77കൊെിരുേയു
ലെസഹായം.കേരളമെ
കുുംഎടുുുസംസുുാനങുുൾ
കു്ുകേശീയദുരനുുനിവാര
ണഫണുുിലനിനു്ു5,751.
27കൊെിയുലെഅധിേ
ധനസഹായമാണുആഭയു
നുുരമതനുുുിഅമിതുഷായു
ലെകനതുതവുതുുിലകചര
നുുഉനുുതതെകോഗംഅ
നുവേിചുുത.ുതേുളയം,മണുുി
െിചുുില,ബുൾബുൾചുഴ
െികുുാറു്ു,വരൾചുുതുെങുുി
യവയിലഈസംസുുാന
ങുുൾകുുുണുുായനാശനഷുു
ങുുൾേരിഗണിചുുാണു
ലൊകോണകോഗബാധ
കനരിൊൻഈസഹായം
െഭികുുുനുുത.ു

39 പേ ർ ക്്് ക ്ടി കൊ വി ഡ,് 34 കാ സ ർ പോ ഡ ്കാ ർ 
തിരുവനനുുപുരം:കേരളതുുിലുു
ഇനുുലെമാതതും39കേരുുകു്ുലൊ
വിഡു19ലൊകോണവവറസ്
ബാധസുുിരീേരിചുുു.ോസരുുകോ
ഡുജിലുുയിലുുനിനുുുളുു34കേ
രുുകുുുംേണുുുരുുജിലുുയിലുുനിനുുു

ളുുരണുുുകേരുുകുുുംതുശുരുു,കൊ
ഴികകുുട,ുലൊലുുംജിലുുേളിലുുനി
നുുുളുുഓകോരുതുുരുുകുുുമാണു
കോഗംസുുിരീേരിചുുത.ു
ഇവരില25കേരദുബായിലനി

ലനുുതുുിയവരംു13കേരസമുുര

കുുതുുിലുലെകോഗിേളായവരുമാ
ണ.ുഒരാളുലെവിവരംേിടുുാനുണു്ു.
ഇകോലെകേരളതുുിലുു176കേ
രുുകുുാണുഇതുവലരകോഗബാധ
സുുിരീേരിചുുലതനുുുമുഖയുമതനുുുി
േിണറായിവിജയൻേറഞുുു.

164കേരവിവിധആശുേതതുിേ
ളിലുുചിേിതുുയിലുണു്ു.1,10,229
കേരുുനിരീകുുണതുുിൊണ.ുഇവ
രിലുു1,09,683കേരുുവീടുേളിലംു
616കേരുുആശുേതതുിേളിലംുേഴി
യുനുുു.

പക  തദുുു ബാ  ങു്ു ന  ട  പ  ടി പ  ണ  ല  ഭയു  ര ക ു 
ടുുും, പ  ലി  ശ ക ു റ  യംു, ഇ  ട  തുു  ര  കുുാ  ചര  
യംു ബി  സി  ന  സ ു കാ  ചര  യംു സ  ഹാ  യി  
കുുും''- 
നരരനദ്്്രോദി,നര്ധാനമനത്്്ി
വാ  യപുാ രി  രി  ചുു  ട  വി  നംു തപു  വ  ർ  തുു  ന
മ ു ല  ധ  ന  തുുി  ചുുു പ  ലി  ശ  യകുുുു  മ ു ളുു മ ു 
നുുു ൈാ  സ  ചതു ുചൊ  ചൊ  പടു ു റി  യം ആ  
തഗു  ഹി  ചുു ആ  ശവുാ  സം പ  ക  ര ു നുു  രാ  ണ.ു
എ  നുുാ  ൽ, പക  തദുുു ബാ  ങു്ു പ  ലി  ശ ക ു റ  ചുു  
രി  ചുുു ആ  ന ു ക ു ലയും വാ  ണി  ജയു ബാ  ങുുു  
ക  ൾ പവ  ഗം ര  ചനു ുഉ  പ  പോ  കുുാ  കുു  ൾ  
കുുു മക  ൈാ  റ  ണം''- 
നിർമലസീതാരാമൻ,ധനമനത്്്ി.

‘‘‘‘
ജ ന മൈ തരുി കുുാ ലം..! വീ ൽ ചെ യ റി ൽ പോ ക ുനുു ആ ൾ കു്ു സാ നി മറു ുസ ർ ന ൽ കി മക  അ ണ ു
വി മ ുകുു ൈാ കുുാ ൻ ആ വ ശുയ ചപു ുട ുനുു സി വി ൽ ചോ ലീ സ ്ഓ ഫി സ ർ. പോ ഴി പകു ുട ുന ഗ ര തുുി ചല ഒ രു
ദ ുശയും. വി ൈി തു്ു ഷാ ൽ

മഹുമുുദ ുസാജിദു

282020 മാര്്ച്്്

ശനി
1195 മീനം 15



2020മാരച്്്28ശനി2 ഹോംലാൻഡ് kkd
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ദൊഴിദ്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്്
ഒര്ണകാവിഡ-്19ദകസ്ക്േി
സ്്ിരീകരിച്്്.ദ്ബായില്്നി
ന്്്ംമാര്്ച്്്22ന്ണനട്പ്്ാദശ്്
രിവഴിഎത്്ിയദൊഴിദക്്ട്
ണേകയ്ാട്സവ്ദേശിക്്ാണ്ദോ
രംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ണനട്പ്്ാ
ദശ്്രിയില്്നിന്്്കാര്്മാര്്രം
22ന്രാശത്ിവീട്്ിണലത്്ിയഇ
യാള്്വീട്്ില്്നിരീക്്ണത്്ി
ല്്ഇരിണക്് 23ന് ആംബ്ല
ന്്സ്മാര്്രംദൊഴിദക്്ട്ബീ
ച്്് ആശ്പശത്ിയില്് ദോരല
ക്്ണങ്്ള്്കണ്്തിണനത്്്േ
ര്്ന്്് അഡമ്ിറ്്ായി. ഇദപ്്ള്്
ആദോരയ്നില ത്പത്ികരമാ
ണ.്ഇദൊണേകവറസ്ബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ദൊഴിദ്ക്ട്ജി
ല്്ക്്ാര്ണേഎണ്്ം6ആയി.ഇ
ത്ക്ോണതദൊസീറ്്ീവായര
ണ്്്കാസര്്ദൊഡ്സവ്ദേശിക
ളം്ഒര്കണ്്്ര്്സവ്ദേശിയം്
ജില്്യില്് േികിത്്യില്ണ്്്.
ആണക9ദകസ്കളാണ്ജില്്

യില്്ഇതിനകംറിദപ്്ര്്ട്്്ണേ
യ്്ണപ്്ട്്ത.്ഇന്്്11ശസ്വസാപ്്ി
ള്കള്്പരിദോധനയക്്്്അ
യച്്ിട്്്ണ്്്.ആണക236സാപ്്ി
ള്കള്്പരിദോധനയക്്്്അ
യച്്തില്്207എണ്്ത്്ിനണ്റ
പരിദോധനാ ഫലം ലഭിച്്്.
198എണ്്ം ണനരറ്്ീവാണ.്ഇ
നി 29 ദപര്ണേ പരിദോധന
ഫലംക്േിലഭിക്്ാന്്ബാക്്ി
യ്ണ്്്.ഇന്്്ആണക10474ദപ
ര്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്തായി
ജില്്ാ ണമെിക്്ല്് ഓഫീസര്്
ദോ.വി.ജയശശ്ീഅറിയിച്്്.ഇ
തില്്150ദപര്്പ്ത്തായിനി
രീക്്ണത്്ില്് വന്്വരാണ.്
ണമെിക്്ല്് ദൊണളജില്് 17
ദപരം്ബീച്്്ആശ്പശത്ിയില്്
20 ദപരം് ഉള്്ണപ്്ണേആണക
37ദപര്്ഐദോദലഷന്്വാ
ര്്െില്്നിരീക്്ണത്്ിലാണ.്
ഇന്്്ണമെിക്്ല്്ദൊണളജില്്
ആറ്ദപരം്ബീച്്്ആശ്പശത്ി
യില്് ഏഴ് ദപരം് ഉള്്ണപ്്ണേ

ആണക13ദപണരെിസേ്ാര്്ജ്
ണേയത്.്മാനസിക സംഘ
ര്്ഷം ക്റയക്്്്ന്്തിനായി
ണമനറ്ല്് ണഹല്്ത്്് ണഹല്്പ്്്
കലനില്ണേ34ദപര്്ക്്്ഇന്്്
കൗണ്്സിലിംഗ്നല്്കി.ദോ
ഷയ്ല്്മീെിയയില്്ക്േിയ്ള്്
ദോധവല്്ക്്രണംത്േര്്ന്്്

വര്ന്്്. ണൊദോണണയ സം
ബന്്ിച്് ദൊറ്്്്റ്കളം് വീ
െിദോകളം്കീഴസ്്്ാപനങ്്
ള്്ക്്്അയച്്്ണൊട്ത്്്.ജില്്
യില്്തയ്്ാറാക്്ിയദൊറ്്്്റ്
കളം് ലഘ്ദലഖകളം് കീ
ഴ്സ്്ാപനങ്്ളിദലക്്് വിതര
ണത്്ിനായി കകമാറി.ആ

ദോരയ്വക്പ്്് മശന്്്ിയം് ശപ്ി
ന്്സിപ്്ല്് ണസശക്ട്്റിയം്ആ
ദോരയ്വക്പ്്്െയറകറ്്്റം്ന
േത്്ിയവീെിദോദൊണ്്ഫ
റന്്സില്്ജില്്ാകലകറ്്്റം്ജി
ല്്ാണമെിക്്ല്്ഓഫീസറം്പ
ണങ്്ട്ത്്്. ജില്്ാ കലകറ്്്ര്്
സാംബശിവറാവ് ജില്്യിണല
ണമെിക്്ല്് ഓഫീസര്്മാര്മാ
യി വീെിദോ ദൊണ്്ഫറ
ന്്സ്നേത്്ിആവശയ്മായനി
ര്്ദദ്്ശങ്്ള്്നല്്കി.ആദോരയ്
വക്പ്്്െയറകറ്്്ര്് ണമെിക്്
ല്് ദൊണളജ,് ബീച്്്ആശ്പ
ശത്ി,വേകരജില്്ാആശ്പശത്ി
ത്േങ്്ിയ സ്്ാപനങ്്ളിണല
നഴ്സിംഗ്സ്ശപ്ണ്്്മാര്മായി
നേത്്ിയ വീെിദോ ദൊ
ണ്്ഫറന്്സില്ണേജില്്യിണല
ശപ്ധാനആശ്പശത്ികളില്്ന
േപ്്ിലാദക്്ണ്്പരിഷ്കാരങ്്
ണളക്റിച്്് നിര്്ദദ്്ശങ്്ള്് ന
ല്്കിയതായം്െി.എം.ഒഅറി
യിച്്്.

കോഴികക്്ട്ഒരാൾക്്്ക്ടി
കൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്

നന്്ണ്്:പഞ്്ായത്്്കളിണല
വിവിധവാരഡ്കളിലദോം
കവ്ാറന്്്യിനില കഴിയ്ന്്വ
ണരആദോരയ്വക്പ്്്ഉദേ്ോര
സ്്രം്പഞ്്ായത്്്ഉദേ്ോര
സ്്രം് ദേരന്്്സദ്്രശിച്്്.
കവ്ാറന്്്യിനഉറപ്്ാക്്്കഎ
ന്്ലക്്്യദ്ത്ണോപ്്ംഇവര്
ണേ മാനസിക പിരിമ്റ്ക്്ം
ദോധവതക്്്രണത്്ില്ണേ
ഒഴിവാക്്്കണയന്് ലക്്്യ
ദ്ത്ണേയായിര്ന്്്സദ്്രശ
നം.ഇതര സംസ്്ാന ണൊഴി
ലാളികള താമസിക്്്ന്് 12
കസറ്്്കളം്സദ്്രശിച്്്അ
വരക്്്ദവണ്്മാരരനിരദേശം
നലക്കയം്ണേയത്.്ണഹല
ത്്്ഇനസണ്പകറ്്്രസി.ണക.

ശശ്ീധരന, സിജ് ദകദോത്്്,
അര്ണക്മാര,സജിന.ശഫ്ാ
നസിസ,്ആശാവരക്്രമാരാ

യ ശാന്്, ബിനീഷ് എന്്ിവ
രം് സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്
ന്്്.

ആകോഗ്യൈക്പ്്്ംപഞ്്ായത്്്ം
നന്്ണ്്യിലസാന്്്വനയാഗ്തനെത്്ി

െടം:ആയോഗയൂവകൂപൂൂൂംഗഗൂാമെഞൂൂായതൂൂൂംഇതരസംസൂൂാന
പൊഴിലാളികൾകൂ്ൂമാരഗനിരയേശംനൽകൂനൂൂൂ.

ദൊഴിദ്ക്ട:്ണൊദോണവയ്ാ
പനംതേയ്ന്്തിണന്്് ഭാരമാ
യിദലാക്്് ൌണ്് ശപ്ഖയ്ാപി
ച്് സാഹേരയ്ത്്ില്് ജില്്യി
ണലഅതിഥി ണതാഴിലാളികള
ക്്്ഭക്്ണവം്സ്രക്്ിതതവ്
വം്ഉറപ്്്വര്ത്്ണണമന്്്ജി
ല്്ാ കലകറ്്്ര്് നിര്്ദേശം ന
ല്്കി.ഇതിനായിണെപയ്്ട്്ിക
ലകറ്്്ര്് (എല്്.എ) ദനാെല്്
ഓഫീസറായം് ജില്്ാ ദലബര്്
ഓഫീസര്്,ജില്്ാദലബര്്ഓഫീ
സര്്(എന്്ദഫാഴസ്ണ്മന്്്്),െി
കവഎസപ്ിറാങ്്ില്ള്്ണപാ
ലീസ്ഉദേ്ോരസ്്നഉളണപ്്ട്
ന്്േീംര്പീകരിച്്്ച്മതലന
ലകിയിട്്്ണ്്്.അതിഥി ണൊഴി
ലാളികളനിലവില്്ഏത്ണതാ
ഴില്േമയ്ണേ കീഴിലാദണാ
ദജാലിണേയ്്്ന്്ത്അവിണേത
ണന്്ത്േദരണ്്താണ.്ണതാഴി
ലാളികള്്ക്്്ള്്ഭക്്ണംലഭയ്
മാക്്ാന്ള്്ഉത്്രവാേിത്്ം
ണതാഴില്േമയക്്്ാണ.്തദദ്്ശ

സവ്യംഭരണ റാപ്്ിഡ് ണറ
സദ്ൊണസ്േീംഇത്ഉറപ്്്വ
ര്ത്്ണം.കമശര്ന്്്്ദലബദറ
രസ് ണവലണഫയര ദൊ-ഓര
െിദനഷനേീം ജില്്യില്േനീ
ളംപരിദോധനകളനേത്്്
കയം്അതിഥിണൊഴിലാളിക
ള്ണേദക്്മംഉറപ്്്വര്ത്്ാ
ന ആവശയ്മായ നേപേികള
സവ്ീകരിക്്്കയം് ണേയ്്്ന്്്
ണ്്്.എല്്ാവിധ ആവശയ്ങ്്ള
ക്്്ംഅതിഥിണൊഴിലാളികള
ക്്്ഈദോണനപ്്റ്കളില
ബന്്ണപ്്ോവ്ന്്താണ.് അ
ജിആര്്-9400891707,ഹരീഷ്
- 9947819340, റാസിക-്
808620110, അശവ്ിന -
9809264875, അഹമ്്ദ് -
9400877144, ലിബീഷ് -
9946413085, ദരഘ്നാഥ് -
9446731350,ദോ.സ്നിഷ്-
9403872292, റിയാദ് -
9846688629, സലീം -
9446886822

അതിഥിവതാഴിലാളികളക്്്
ഭക്്ണവ്ംസ്രക്്ിതത്വവ്ം
ഉറപ്്്ൈര്ത്്ണം

ദതഞ്്ിപ്്ലം: ദേദലശപ്്്യില
സമയപരിധി ലംഘിച്്് ഇറച്്ി
ക്്ച്്വേംനേത്്ിയരണ്്്ദപര
ണക്്തിദര ദതഞ്്ിപ്്ലം ണപാ
ലീസ്ദകണസട്ത്്്.ദേദലശപ്്്
-പ്ല്്ിപറപ്്്സവ്ദേശികളായ,
പേിഞ്്ാണറ ദൊട്്ായില ക്
ഞ്്ിമ്ഹമ്്േിണന്്് മകനഅ
ബ്ബക്്രസിദ്്ീഖ്(51),ദേവ
സവ്ംപറപ്്ില,ദൊട്്യിലപ്
റായിലകസതലവിമകനഅ
ബ്്്ളലത്്ീഫ്(56)എന്്ിവര്
ണേ ദപരിലാണ്ണപാലീസ് ദക
ണസട്ത്്ത.്ണകാവിഡ്19-ണന്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ില സരക്്ാര

നിരദേശിച്് സമയ പരിധിക്്്
മ്ണപ്്കേയിലഇറച്്ിവിലപ
നനേത്്്കയായിര്ന്്്ഇര്
വരം്.ദേദലശപ്്്-ോലിപറപ്്്
അങ്്ാേിയിലപ്ല്്ിപറപ്്്ദോ
െിണല ഇറച്്ിക്്േയില ഇന്്
ണലരാവിണല6-30-നാണ്സം
ഭവം.കേകളരാവിണല7മണി
മ്തലത്റന്്് ശപ്വരത്്ിക്്ാ
വ്എന്്സരക്്ാറിണന്്് നിര
ദദ്്ശംലംഘിച്്്ഇവരഇന്്ണല
പ്ലരണച്്5മണിമ്തലതണന്്
കേത്റന്്്ഇറച്്ിവിലപ്്നന
േത്്്കയായിര്ണന്്ന്്്ണപാലീ
സ്വയ്ക്്മാക്്ിയത.്

സമയപരിധിലംഘിച്്്ഇറച്്ികച്്ൈെം:
രണ്്്കപരവ്ക്തികരകകസ്

മലപ്്്റം: ജില്്യില്് അവശയ്
സാധനങ്്ള്ണേലഭയ്തഉറപ്്്വ
ര്ത്്്ന്്തിണന്്്ഭാരമായിഇത
രസംസ്്ാനങ്്ളിദലക്്്ംജില്്
കളിദലക്്്ംദൊക്ന്്േരക്്്
വാഹനങ്്ള്്ക്്് ശപ്ദത്യക പാ
സ്നല്്കിത്േങ്്ി.ഒര്വാഹ
നത്്ിന് ഒരാഴേ്ദത്്ക്്ാണ്
പാസ് അന്വേിക്്്ന്്ത.് ജി
ല്്ാകലകറ്്്ര്്,ജില്്ാണമെിക്്ല്്
ഓഫീസര്്,ദോദട്്ര്്ണവഹിക്്ി
ള്്ഇന്്സ്ണപകറ്്്ര്്എന്്ിവര്്ഒ
പ്്ിട്്പാസാണ്നല്്ക്ന്്ത.്ല
ഭിക്്്ന്്പാസിദോണോപ്്ംഏ
ണതങ്്ിലം്ദോദട്്പതിച്്തിരി

ച്്റിയല്്കാര്്ഡം്യാശത്യില്്
കര്ദതണ്്ത്ണ്്്.നിലവില്്
ണകാവിഡ് നിരീക്്ണത്്ില്്
കഴിയ്ന്്വരണല്്ന്്് സാക്്്യ
ണപ്്ട്ത്്്ന്്തിനായാണ്ജില്്ാ
ണമെിക്്ല്്ഓഫീസര്്ഉള്്പ്്ണേ
യ്ള്്വര്ണേഒപ്്്നിര്്ബന്്മാ
ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഒരാഴേ്കാ
ലാവധികഴിഞ്്ാല്്പാസ്വീ
ണ്്്ംപ്ത്ക്്ിവാങ്്ണം.സം
സ്്ാനത്്ിന്പ്റത്്് ദൊയ
വാഹനമാണണങ്്ില്്യാശത്കഴി
ണഞ്്ത്്ിയദശഷംആവാഹ
നത്്ിണന്്്കശ്െവറം്സഹാ
യിയം്14േിവസദത്്ക്്്നിരീ

ക്്ണത്്ില്് കഴിണയണണമ
ന്്ാണ്നിബന്്ന.അദതസമ
യംമണറ്്ര്കശ്െവറ്ണേദപരി
ല്് വാഹനത്്ിന് വീണ്്്ംപാ
സിനായിഅദപക്്ിക്്ാം.പാ
സിനായി കലകറ്്്ദററ്്ില്് ഇല
ക്്ന്്വിഭാരത്്ില്്ശപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്കണ്്ദശ്ോള്്റ്മില്്നി
ന്്്ലഭിക്്്ന്്അദപക്്ദോം
പ്രിപ്്ിച്്്നല്്കാവ്ന്്താണ.്
വിശേ വിവരങ്്ള്്ക്്് 0483 -
2734 990 എന്് നപ്്റിദോ
vehiclepassmpm@gmail.comഎ
ന്്ഇണമയില്്വഴിദോബന്്
ണപ്്ോം.

അൈശ്യസാധനങ്്ള്വെലഭ്യത:
ചരക്്്ൈാഹനങ്്ള്്ക്്്പാസ്നല്്കി

ബാല്ദശരി:പനങ്്ാട്പഞ്്ാ
യത്്്കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ണഇ
ന്്്ഒപ്്താംവാരെിണലപ്വ
പ്്ായില ശപ്വരത്്നംആരം
ഭിച്്്. പാേകം ണേയത് ഭക്്
ണം ശര്ാമപഞ്്ായത്്് ശപ്സി
െന്്്്വി.ഏം.കമലാക്്ിഏറ്്്
വാങ്്ി.കവസ്ശപ്സിെന്്്്പി.

ഉസമ്ാന,വാരഡണ്മപ്്രണക.
ദേദവശന, ഇസമ്യില ക്റ്
ണ്പ്യില,വാരഡ്കണവീന
ര ണക.ണക.പത്്നാഭന, ണക.
ണക.ബാലക്ഷണ്ന എന്്ിവ
രസന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.ക്
ടം്ബംശശ്ീഅംരങ്്ളായശപ്മീ
ളേി.പി,രജനിഒ.ഏം,ഉഷണക.

എംഎന്്ിവരാണ്പാേകത്്ി
ന്ദനത്തവ്ംനലക്ന്്ത.്അ
വശതയന്ഭവിക്്്ന്്അരഹ
രായവരക്്്ഓദോവാരെിണല
യം്ണവാളന്്്ിയരമാരമ്ദഖന
വീട്്്പേിക്്ല ഭക്്ണം എ
ത്്ിച്്്ണൊട്ക്്്കയാണ്പ
ദ്്തി.

കമ്യ്ണിറ്്ികിച്്ൺആരംഭിച്്്

ദൊഴിദ്ക്ട:് യ്ത്്് ണകയര
ദശ്ൊശര്ാമിണന്്്ഭാരമായിവീട്
കളിലനിരീക്്ണത്്ില്ള്്വ
രക്്്ംനരരത്്ിലഭക്്ണംല
ഭിക്്ാണതഒറ്്ണപ്്ട്്്കഴിയ്ന്്വ
രക്്്ംആശ്പശത്ിയിണലക്ട്്ി
രിപ്്്കാരക്്്ംഭക്്ണണമത്്ി
ക്്്ന്്തിനായി ദൊഴിദ്ക്ട്
െിസിസിയിലയ്ത്്്ദൊണ
ശര്സ്ജില്്കമ്്ിറ്്ിയ്ണേആഭി
മ്ഖയ്ത്്ില ആരംഭിച്് കമയ്്
ണിറ്്ികിച്്ണവഴിനിരവധി
ദപരക്്ാണ്ഭക്്ണംനലക്
ന്്ത.്കഴിഞ്്നാല്േിവസമാ
യിരാവിണലയം്,ഉച്്ക്്്ംകവ
കിട്്്ംേിനംശപ്തിഅഞ്്്റില
ധികം ആള്കളക്്ാണ് യ്
ത്്്ദൊണശര്സ്ണവളന്്്ിയര

മാരഭക്്ണണമത്്ിച്്്നലക്
ന്്ത.്ദോഷയ്ലമീെിയവഴി
ആരംഭിച്്കയ്ംപയിനല്ണേജി
ല്്യിണലയ്ത്്്ണകയരണവാള
ന്്്ിയരമാര്ണേ നപ്്റ്കളില
ബന്്ണപ്്ട്്ാലഭക്്ണണമത്്ി
ക്്ാന്ള്്നേപേികളാണ്യ്
ത്്്ദൊണശര്സ്ജില്്കമ്്ിറ്്ി
ആവിഷക്രിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ണപി
സിസികവസ്ശപ്സിെന്്്്േി.
സിദ്്ീഖിണന്്്ദമലദോട്്ത്്ിലാ
ണശ്പ്വരത്്നങ്്ള എദൊ
പ്്ിക്്്ന്്ത.്യ്ത്്്ദൊണശര്
സ്ജില്്ശപ്സിെന്്്്ആര.ഷഹി
ന, ണക.എസ.്യ് സംസ്്ാന
ശപ്സിെന്്്് ണക.എം. അഭിജി
ത്്് ശപ്വരത്്നങ്്ളക്്് ദന
ത്തവ്ംനലക്ന്്ത.്

യ്ത്്്കോൺഗ്ഗസ്ഭക്്ണ
ൈിതരണമാരംഭിച്്്

മ്ന്്ിയ്ര്്:മ്ന്്ിയ്ര്്പഞ്്ാ
യത്്് മ്സ്ലിം യ്ത്്് ലീഗ്
കവറ്്്രാര്്ഡ്ണവാളന്്്ിയര്്മാ
ര്പഞ്്ായത്്ിണലവിവിധദക
ശദ്്്ങ്്ള്് അണ്വിമ്ക്്മാ
ക്്ി. പേിക്്ല്്,ആറങ്്ാട്്്പറ
പ്്്,പാലക്്ല്്,പാപ്്ന്ര്്,ണവ
ളിമ്ക്്്,ആല്ങ്്ല്്,തയ്്ിലക്്
േവ,്തലപ്്ാറ,മ്ട്്ിച്്ിറ,ആലി
ന്്ച്വട,് പാദറക്്ാവ,് ക്ന്്
ത്്്പറപ്്്എന്്ീഅങ്്ാേികള്്
പദ്ത്ളം വര്ന്് കവറ്്്രാ
ര്്ഡ്ണവാളന്്്ിയര്്മാര്്എല്്ാവി
ധ മ്ണ്ന്ര്ക്്ങ്്ദോണേ ലാ
യനിഉപദോരിച്്്അണ്വിമ്
ക്്മാക്്ി.പഞ്്ായത്്്ഒാഫീ
സ,്വിദല്്ജ്ഒാഫീസ,്സര്്ക്്ാ
ര്്ആശ്പശത്ി,ബmdദറ്്്്പ്്്
കള്്,പള്്ികള്്,ണപദശ്ോള്്പ
പ്്്,ബാങ്്്,ണഹല്്ത്്്ണസന്്്ര്്
ത്േങ്്ിയ ണൊത് ദകശദ്്്ങ്്
ളം് ഇതരസംസ്്ാന ണൊഴി
ലാളികള്്താമസിക്്്ന്്ദക്ോ
ദട്്ഴസ്,്വീട്കള്്എന്്ിവയം്
ക്്ീന്്ണേയത്.്പേിക്്ല്്സി.
എച്്് ണസന്്്ര്് ആവശയ്മായ
സാമശര്ികകളം് സൗകരയ്ങ്്
ളം്സൗജനയ്മായിനല്്കി.തി
ര്രങ്്ാേിദൊലീസ്ദറ്്്്ഷന്്,

മ്ന്്ിയ്ര്്ണഹല്്ത്്്ണസന്്്ര്്
എന്്ിവര്ണേ സമ്്തവം് നി
ര്്ദദ്്ശത്്ില്മായിര്ന്്് ശപ്
വര്്ത്്കര്് മ്ന്്ിട്്ിറങ്്ിയത.്
പഞ്്ായത്്് കവറ്്്രാര്്ഡ്
കയ്ാപറ്്്ന്്പി.േിആബിദ്പേി
ക്്ലിണന്്്ദനത്തവ്ത്്ില്്ശപ്വ
ര്്ത്്കര്്േൗതയ്ംപ്ര്്ത്്ീകരി
ച്്്.കവസ്കയ്ാപറ്്്ന്്എം.ജാ
ഫര്്ഷരീഫ,്പേിക്്ല്്സി.എച്്്

ണസന്്്ര്് ഭാരവാഹിസി.വിമ്
ഹമ്്ദ്ഹാജി,കവറ്്് രാര്്ഡ്
ണവാളന്്്ിയര്്മാരായപി.പിസ
ഫീര്്പേിക്്ല്്,ജിന്്ഷാന്്ത
യ്്ിലക്്േവ,്ഇഫത്ിഹാദ്ദേളാ
രി,ഫസല്്,ഷിബിലി,നജീബ്
ആല്ങ്്ല്്,ഫാഹിസ,്സഫവ്ാ
ന്്,േി.സിമ്സാഫിര്്,ഉസമ്ാന്്
േക്്ാലഎന്്ിവര്് ദനത്തവ്ം
നല്്കി.

വൈറ്്്ഗാര്്ഡ്വൈാളന്്്ിയര്്മാര്്
അണ്ൈിമ്ക്്മാക്്ി

മൂസ്ലിംയൂതൂ്ൂലീഗൂവവറൂ്ൂഗാരൂൂഡൂപവാളനൂൂൂിയരൂൂമാരൂമൂനൂൂിയൂര
െഞൂൂായതൂ്ൂശൂചീകരികൂൂൂനൂൂൂ

മലപ്്്റം:നാട്്ിദലക്്്തിരിച്്്ദൊകാന്്
കഴിയാണത ദകരളത്്ിണന്്് പലസ്്ല
ങ്്ളിലായി ദോലി ണേയ്്്ന്്വരം്അ
ല്്ാത്്വര്മായ ധാരാളം ഇതരസം
സ്്ാന ണൊഴിലാളികളം് മറ്്്ം ഭക്്
ണംകിട്്ാണതയം്താമസസൗകരയ്ങ്്ള്്
ലഭയ്മാവാണതയം് ശപ്യാസണപ്്ട്ന്്താ
യിഎംപിമാരായഅതിരഞജന്്േൗേ
രി,മൗവണോയശ്ത്എന്്ിവര്്വിളിച്്്പ

റഞ്്തിണന്്്അേിസ്്ാനത്്ില്്പി.ണക
ക്ഞ്്ാലിക്ട്്ിഎംപിഅവര്്ക്്്ദവ
ണ്് ഭക്്ണസാധനങ്്ള്് വിതരണം
ണേയത്.്േട്്ിപറപ്്ില്്താമസിക്്്ന്്
150ഓളംവര്ന്്ബംരാളില്്നിന്്്ള്്
ദോലിക്്ാര്്ക്്ാണ്ഒരാഴേ്ദത്്ക്്്ള്്
മ്ഴ്വന്്ഭക്്സാധനങ്്ള്്അേങ്്ിയ
ധാനയ്ക്്ിറ്്്കള്്വിതരണംണേയത്ത.്
ദൊഡ്ര്് പഞ്്ായത്്് മ്സ്ലിം ലീഗ്

ണസശക്ട്്റിഎം.പി.മ്ഹമ്്ദ,്സിേീഖലി
പിച്്ന്്,ഇഹ്സാന്്യാക്്്ബ,്േട്്ിപറ
പ്്ഇ.ആബിേലി ദനത്തവ്ംനല്്കിപ
േം......േട്്ിപറപ്്ില്്ബംരാളില്്നിന്്്
ള്് ഇതരസംസ്്ാന. ണൊഴിലാളിക
ള്്ക്്്ള്് ഭക്്്യധാനയ് കിറ്്്കള്് ദൊ
ഡ്ര്്പഞ്്ായത്്്മ്സ്ലിംലീഗ്ണസശക്
ട്്റിഎം.പി.മ്ഹമ്്ദ്വിതരണംണേയ്്്
ന്്്

എംപിതയവിളിച്്്,ബംഗാളിതൊഴിലാളികള്തെപ്പശ്നത്്ിന്പരിഹാരമായി

നിർധനരായ
ക്ട്ംബങ്്ളക്്്
കകത്്ാങ്്ായി
യ്വവോർച്്
ദതഞ്്ിപ്്ലം: ണൊദോണ -
ദോക്്്ണൌണിണനത്േരന്്്
വള്്ിക്്്ന്്്പഞ്്ായത്്ിണല
അവശയ്ആഹാരസാധനങ്്ള
വീട്്ിലമല്്ാത്്നിരാലംബരാ
യ ക്ടം്ബങ്്ളകയ്്വദോരച്്
വള്്ിക്്്ന്്് ശപ്വരത്്കര ഭ
ക്്ണകിറ്്്നലകി.രാജയ്ംഭീതി
യിലനിലക്്്ന്്ഈ സമയ
ത്്് സരക്്ാര നിരദേശങ്്ള
പാലിക്്ണണമന്്്ംഅവശയ്
സാധനങ്്ളക്്്വിലവരദ്്ിപ്്ി
ക്്്ന്്കച്്വേക്്ാരണക്്തിണര
പരാതിനലകി, മര്ന്്്, ഭക്്
ണംത്േങ്്ിഅതയ്ാവശയ്ങ്്ള
ക്്്യ്വദോരച്്ണഹലപ്്കല
നലഭയ്മാക്്്കയം്ണേയത്.്വ
ള്്ിക്്്ന്്്നിദോജകമണ്്ലം
ശപ്സിെന്്്്അരജ്്്ന ദമദച്്
രിഉദ്ഘാേനംണേയത്് .യ്വ
ദോരച്്ബിണജപി ശപ്വരത്്ക
രായശയ്ാം,സ്നിലവള്്ിക്്്
ന്്്,സരീഷ്കാവ്ളത്്ില,സ
ഹദേവന ക്ദനരി എന്്ിവര
ദനത്തവ്ംനലകി.

തിര്രങ്്ാേി: ണതര്ദോരമക്്
ള്ണേ വിശപ്്േക്്ാന്് ണൊതി
ദച്്റ്മായി തിര്രങ്്ാേി നി
ദോജകമണ്്ലംമ്സ്ലിംയ്
ത്്്ലീഗ് കമ്്ിറ്്ി. ഷാര്്ജ ണക
എംസിസിതിര്രങ്്ാേിമണ്്
ലം കമ്്ിറ്്ിയ്ണേ സഹായ
ദത്്ണേയാണ്മണ്്ലത്്ിണല
ന്റിദലണറ ണതര്ദോര മക്്
ള്്ക്്്ംഇതരസംസ്്ാനണൊ
ഴിലാളികള്്ക്്്ംണൊതിദച്്ര്്
വിതരണംനേത്്ിയത.്
പരപ്്നങ്്ാേി,തിര്രങ്്ാേിമ്
ന്്സിപ്്ാലിറ്്ി,നന്്ശപ്്്,ണതന്്
ല, ണപര്മണ്് ക്്ാരി, എേരി
ദ്ക്ട് പഞ്്ായത്്്കളിണല
ണതര്ദോരങ്്ളില്്കഴിയ്ന്്
വര്്ക്്്ംഭക്്ണംഉണ്്ാക്്ാന്്
സൗകരയ്മില്്ാണത ഇത് ദോട്്
ല്കളില്്നിന്്്ംഭക്്ണംക
ഴിച്്ിര്ന്് ഇതര സംസ്്ാന
ണൊഴിലാളികള്്ക്്്മാണ്ഭക്്
ണംവിതരണംനേത്്്ന്്ത.്

ണൊദോണയ്ണേ പശ്്ാതല
ത്്ില്് ഇന്്്യയില്് ദോക്്്
ൌണ്് ശപ്ഖയ്ാപിച്്സാഹേ
രയ്ത്്ില്് ദോട്്ല്കണളല്്ാം
അേച്്ദൊണേപട്്ിണിയിലായ
വര്്ക്്ാണ് യ്ത്്്ലീഗ് ആ
ശവ്ാസമാക്ന്്ത.്
മണ്്ലത്്ിണല അഞ്്്ദോ
ളം ദപര്്ക്്് ഇതിദോേകം ഭ
ക്്ണംവിതരണംണേയത്ിട്്്
ണ്്്. രാജയ്ത്്് ശപ്ഖയ്ാപിച്്
ദോക്്്ൌണ്്തീര്ന്്ത്വ
ണര ണൊതിണച്്റ് വിതരണം
ത്േരാനാണ്കമ്്ിറ്്ിതീര്മാ
നം.
അതയ്ാവശയ്ക്്ാര്്ക്്്രാശത്ിഭ
ക്്ണവം്എത്്ിച്്്നല്്ക്
ന്്്ണ്്്. ണവള്്ിയാമ്്്റണ്ത്
യ്ത്്്ലീഗ് ശപ്വര്്ത്്കര്ണേ
ദനത്തവ്ത്്ില്്പാേകംണേ
യത്് കവറ്്് രാര്്ഡ് പാക്്്
ണേയത്ാണ്ണൊതിദച്്റ്വി
തരണംണേയ്്്ന്്ത.്

തെര്വോരമക്്ള്തെ
വിശപ്്െക്്ാന്്തൊെിവ്ച്റ്മായി
മ്സ്ലിംയ്ത്്്ലീഗ്

തിരൂരങൂൂാടിനിയോജകമണൂൂലംമൂസ്ലിംയൂതൂ്ൂലീഗൂകമൂൂിറൂൂിവി
തരണതൂൂിനായിപൊതിയചൂൂറൂതയൂൂാറാകൂൂൂനൂൂൂ

മലപ്്്റംജില്്യില്്
സാമ്ഹിക
അട്ക്്ളകള്്സജീവം
മലപ്്്റം:തദദ്്ശസവ്യംഭരണ
സ്്ാപനങ്്ള്്ക്ടം്ബശശ്ീയ്
മായിദേര്്ന്്്ആരംഭിച്്സാമ്
ഹയ്അട്ക്്ളകള്്ജില്്യില്്സ
ജീവം.ശര്ാമപഞ്്ായത്്്കളം്
നരരസഭകളം് ദകശദ്്്ീകരിച്്്
ള്്ഭക്്ണവിതരണംജില്്യി
ല്്പ്ദോരമിക്്്കയാണണന്്്
ജില്്ാകലകറ്്്ര്്ജാഫര്് മലിക്
അറിയിച്്്.63സാമ്ഹികഅ
ട്ക്്ളകള്്ശപ്വര്്ത്്നംആരം
ഭിച്്്.ഇത്വഴിഇന്്ണല(5,367
ഭക്്ണണൊതികള്്വിതരണം
ണേയത്.് ക്ടം്ബശശ്ീ ശപ്വ
ര്്ത്്കര്്ഭക്്ണംപാകംണേയ
ത്ണൊതികളാക്്ിതദദ്്ശസവ്
യംഭരണ സ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്
കകമാറിയാണ്അര്്ഹരായവ
രിദലക്്് എത്്ിക്്്ന്്ത.്ജില്്
യിണലമ്ഴ്വന്്ശര്ാമപഞ്്ായ
ത്്്കളിലം്സാമ്ഹയ്അട്ക്്
ളകള്് സജ്്മാക്്ി വരികയാ
ണണന്്്പഞ്്ായത്്്ണെപയ്്ട്്ി
െയറകറ്്്ര്് ഇ.വി. രാജന്് വയ്
ക്്മാക്്ി.അതിഥി ണൊഴിലാ
ളികള്്ക്്്ള്് ഭക്്ണകിറ്്്ക
ള്ദേയം് വിതരണം ആരംഭി
ച്്്.12ശര്ാമപഞ്്ായത്്്കളി
ലായി 165കിറ്്്കളാണ്ഇന്്
ണലവിതരണംണേയത്ത.്
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entertainment

സുക ്മാ രി യ ്ചട ഏ ഴാം
െ ര മ വാ ർ്്ഷി േ മാ 

യി ര ്ന്്് േ ഴി ഞ്് ദി വ സം. സ ്
ക ്മാ രി യ ്ചട ഏ ഴാം െ ര മ വാ 
ർ്്ഷി േ ദി ന ത്്ി ൽ്് നിം സ ് ചമ 
ഡി സി റ്്ി എം. ഡി മഫ സ ൽ്്
ഖാ ൻ്് ചഫ യസ്ബ് ്ക്്ി ൽ്് േ ങ്്് 
വ ച്് ക ്റി പ്്ാ ണ ്ഇ പപ് ്ള്് രശ് ദ്്
പന ടി യി രി ക്്് ന്് ത.് സ ്ക ്മാ 
രി യം് മ മ്്് ട്്ി യം് ത മ്്ി ല ്ള്്
ആ ത്് ബ ധ്് ചത് ്ക ്റി ച്്ാ ണ്
മഫ സ ൽ്് ക ്റി പ്്ി ൽ്് േ റ യ ്
ന്് ത.്
കെസലിഫ്്്ക്റിപ്്്…

ഇ ന്്് മാ ർ്്ച്്് 26. മ െ യാ ള ത്്ി 
നച്റ രേ്ി യ ന ടി േ ദമ് രശ്ീ സ ്
ക ്മാ രി പെ ച്്ി ന ചമ് ്വി ട്്് പൊ 
യ ദി വ സം. േ ഴി ഞ്് ഏ ഴ ് വ 
ർ്്ഷ ങ്് ള്്ക്്് മ ്മ്്് ഈ  ദി വ സ 
മാ ണ ് ഞാ ൻ്് പെ ച്്ി ചയ അ വ 
സാ ന മാ യി േ ണ്് തം്.

േ ദമ് രശ്ീ മ മ്്് ട്്ി യം് നിം സ്
ഹാ ർ്്ട്്് ഫൗ പണ് ്ഷ നം് സം യ ്
ക്് മാ യ ്ള്് സൗ ജ നയ് ഹയ് ദ യ
ശ സര്ത് രേ്ി യ ഹാ ർ്്ട്്് – ട ്–  ഹാ 
ർ്്ട്്് േ ദ്് തി യി ൽ്് സൗ ജ നയ് ഹ ്ദ 
യ ശ സര്ത് രേ്ി യ േ ള്് ത ്ട ങ്്ി യ
ോ െം. ഒ ര ്ദി വ സം ഒ ര ്അ രേ് 
തീ ഷ്്ി ത മാ യ ഒ ര ് പൊ ള്് വ 
ന്്്. 369 ൽ്്  എ ൻ്്ഡ ്ചെ യ്്് ന്്
ന മ്് ർ്്.

അ ചത മ മ്്് ക്് യാ യി ര ്
ന്്്. സ ്ക ്മാ രി പെ ച്്ി വ ര ്ന്്് 
ചണ് ്ന്്്ം ക ്തയ് മാ യി േ രി പോ 
ധി ക്് ണ ചമ ന്്ാ യി ര ്ന്്്. അ 
തി ച്്് വി വ രം േ റ യ ണ ചമ 
ന്്്ം േ റ ഞ്്് .ഒ ര ്നി മി ഷം ര 

ണ്്് െ ഡ ്ചൊ ട്്ി യ ത ്പൊ 
ചെ... ോ ര ണം മ മ്്് ക്് എ 

ചന് ് വി ളി ച്്് ചവ ന്് തം് ര 
ണ്്ാ മ പത് ്ത ്എ നി ക്്് മധ 

രയ് മാ യി തി രി ച്്് വി ളി ക്്ാ ചമ 
ന്്് ള്് തം്... േി ചറ് ്ദി വ സം ത 
ചന് ്സ ്ക ്മാ രി പെ ച്്ി നിം സി 
ചെ ത്്ി േ രി പോ ധ ന ആ രം ഭി 
ച്്്.

ഗ ്ര ്ത ര മാ ചണ ന്്്ം അ ടി 
യ ത്് ര മാ യി വ ള ചര സ ങ്്ീ ർ്്ണ 
മാ യ പൊം പ്് കസ് ് ആ ൻ്്ജി 
പോ പ്്ാ സ്്്്ി പവ ണ ചമ ന്്്ം
പോ കറ്്് ർ്് േ റ യ ്േ യ ്ണ്്ാ യി.
ഞാ ൻ്് ഈ  വി വ രം പെ ച്്ി യ ്ചട
മ േ ൻ്് പോ.  സ ്പര ഷി ചന അ 
റി യി ച്്്. അ പപ് ്പഴ ക്്്ം പെ ച്്ി
മ മ്്് ക്് ചയ വി ളി ച്്് ോ രയ്ം േ റ 
ഞ്്ി ര ്ന്്്. ര ണ്്് പേ ര ്പട യം്

സ മ്് ത ത്്ി ൽ്് പോ.  മ ധ ്രശ്ീ ധ 
ര ൻ്് ആ  റി സ് ക ്ഏ ചറ് ്ട ്ത്്്.

ആ  ശ സര്ത് രേ്ി യ വി ജ യ േ 
ര മാ യി. അ വി ചട നി ന്്്ം ൊ യ 
ങ്് ളം്,പവ ഷ േ േ ർ്്ച്് േ ചൊ ന്്് 
മി ല്്ാ ത്് സ ്ക ്മാ രി പെ ച്്ി ചയ
എ നി ക്്് െ ഭി ച്്്. ഈ ശവ് ര വി 
ശവ്ാ സ വം്, ഭ ക്്ി യം്, സ ഹ രേ് 
വ ർ്്ത്് േ പോ ട ്ള്് സപ്ന ഹ 
വം് േ ര ്ത ലം്, വാ ത്് െയ് വ ്ചമ 
ല്്ാം നി റ ഞ്് വയ് ക്്ി തവ് മാ യി 
ര ്ന്്് പെ ച്്ി. ഓ പോ ചെ ക്് പ്്ി 
ന ്വ ര ്പപ് ്ഴം് മ ധ ്ര േ െ ഹാ 
ര ങ്് ള്് ചൊ ണ്്് വ രം്. േ രി െ രി 
ക്്് ന്് സ്്്്ാ ഫ ്േ ള്്ക്്്ം േ ര ്
തം്.

ഹയ് ദ യ ത്്ി ച്്് രേ് വ ർ്്ത്് 
നം വീ ണ്്്ം പൊ ശ മാ യ തി ചന
ത ്ട ർ്്ന്്് ശ സര്ത് രേ്ി യ ന ട ത്്ി.
ക ്റ ച്്് നാ ള്് പെ ച്്ി നിം സി ൽ്്
ത ചന് ്യാ യി ര ്ന്്്. സ മ യം േി 
ട്്് പ്പ ്ചഴ ചക് ് ഞാ ൻ്് റ ്മി ൽ്്
പൊ കം്. ഓ പോ ചൊ പക് ്ഷ 
നം്, ഷ ്ട്്ി ങ ് അ ന ്ഭ വ ങ്് ളം്

വി പശ ഷ ങ്് ള ്ചമ ല്്ാം പെ ച്്ി േ 
റ യ ്മാ യി ര ്ന്്്. ഒ ര ് ദി വ സം
പൊ യ പപ് ്പഴ ക്്്ം പെ ച്്ി പോ 
ൺ്് ത ന്്ി ട്്് േ റ ഞ്്് സം സാ 
രി ക്്ാ ൻ്്… മ റ്്ാ ര ്മ ല്് ത മി ഴന്ാ ട്
മ ്ഖയ് മ രത്്്ി ജ യ െ ളി ത യാ യി ര ്
ന്്്. അ ങ്് ചന എ നി ക്്് പ ്ര 
ടെ്ി ത മെ വി യ ്മാ യം് സം 
സാ രി ക്്് വാ ൻ്് േ റ്്ി. സ ഹ രേ് വ 
ർ്്ത്് േ ര ്ചട ഉ ന്് തി ക്്് പവ 
ണ്്ി രേ്ാ ർ്്ത്്ി ക്്് ന്്, ശ ്ദ്് ജ 
െം ഒ ട്്്ം ോ ഴാ ക്്ാ ത്് (വീ ട്്ി ൽ്്
ക ്പ്്ി ചവ ള്് പോ ട്്ി ല ്േ ള ്ചട
വ െി യ പശ ഖ രം ത ചന് ്യ ്ണ്്്)
വയ് ക്്ി തവ്ം.

േ തി വി ല്്ാ ചത എ ച്്് പോ 
ൺ്് ചവ ള ്പ്്ി ന ് ചബ ല്് ടി ക്്് 
ന്്്... പെ ച്്ി യ ്ചട മി സഡ് ്പൊ 
ള്് ആ യി ര ്ന്്്. ഞാ ൻ്് തി രി 

ചേ വി ളി ച്്്. രേ്ാ ർ്്ത്് നാ മ ്
റി യി ചെ വി ള ക്്ി ൽ്് നി ന്്്ം
തീ  േ ട ർ്്ന്്് േി ടി ചച് ്ന്്ാ യി 
ര ്ന്്്… ഞാ ൻ്് സ ്പര പഷ ട്് 
പോ ട ് (മ േ ൻ്്) സം സാ രി ച്് 
പപ് ്ള്് ആ ശ ്േ രത്ി യി ൽ്്
പൊ ക ്വാ ൻ്് വി സ മ്് തി ക്്് 
ന്്് ചവ ന്്്... പോ ൺ്് േ ട്്് ചെ 
യത് ്ഞാ ൻ്് മ മ്്് ക്് ചയ വി ളി 
ച്്്. ഈ  പൊ േ ത്്് മ മ്്് ക്്

േ റ ഞ്്ാ ൽ്് മാ രത് പമ പെ ച്്ി പേ 
ള്്ക്്് േ യ ്ള്്് .

മ മ്്് ക്് യ ്ചട ശാ സ ന ചയ
ത ്ട ർ്്ന്്ാ ണ ് പെ ച്്ി െി േി ത്് 
ക്്് സ ഹ േ രി ച്് ത.് ചൊ ള്് െി 
ച്്് ശ ത മാ ന വം് രേ് തി പോ ധ 
പശ ഷി ക ്റ വ ്ചമ ല്്ാം നി െ വ 
ഷ ളാ യി ത ്ട ങ്്ി... ഓ പോ മ ണി 
ക്്് ർ്് ഇ ട വി ട്്് മ മ്്് ക്് വി വ രം
തി ര ക്്ി യി ര ്ന്്് … അ ങ്് ചന
എ ഴ ്വ ർ്്ഷം മ ്മ്്് ള്് ഈ  നാ 
ളി ൽ്് പെ ച്്ി ന ചമ് ് വി ട്്് പൊ 
യി... യാ ദ ്ശ്്ി േ മാ യ േ രി െ യ 
ചപ് ്ട െി ൽ്് ത ്ട ങ്്ി വ െി ചോ ര്
ആ ത്് ബ ധ്് ത്്ി ച്്് അ ന ്ഭ 
വ മാ ണ ് എ നി ക്്് സ ്ക ്മാ രി
പെ ച്്ി ചയ േ റ്്ി ഓ ർ്്ക്്് പപ് ്ള്്
…. ന ദ്്ി മ മ്്് ക്്. എ ച്്് ക ്ടം് 
ബ ത്്ി ചെ മ ്ത്് മ േ നാ ണ ്മ 
മ്്് സ ് എ ന്്് എ പപ് ്ഴം് പെ ച്്ി
േ റ യ ്മാ യി ര ്ന്്്… അ താ യി 
രി ക്്ാം ആ  അ മ്് അ വ സാ ന 
വം് ആ  മ ്ത്് മ േ ചന അ ന ്
സ രി ച്് ത ്… 

എന്്്ക്ടം്ബത്്ിനെ
മ്ത്്മകനാണ്മമ്്്ട്്ി:
വൈറൊയിക്റിപ്്്

രടൃാനൃൃസപ്ജനൃൃചഡഴസൃിനൃ
ഭകൃൃണംഎതൃൃിചൃ്ൃ
മഞജൃൃവാരയൃർ
ൈഞജ് ്വാ രയ് ർ രട്ാ ൻ്്സച്ജ ൻ്്പഡ ഴസ്ി ന ്പവ ണ്്ി ഭ 

ഷ്് ണം എ ത്്ി ച്്്. രട്ാ ൻ്്സച്ജ ൻ്്പഡ ഴസ് ്സം ഘ ട 
ന യാ യ ദവ് യ യി ല ്ചട അ ൻ േ ത ് പേ ർ ക്്ാ ണ ് മ ഞജ്്
സ ഹാ യം ന ൽ്്േി യ ത.് സ ്രയ് ഇ ഷാ നാ ണ ്ഈ  വി വ രം
അ റി യി ച്് ത.് യ ്ടയ് ബ ്പേ ജി ല ്ചട യാ യി ര ്ന്്് വി വ രം
അ റി യി ച്് ത.്  പന ര ച്ത ്ചഫ ഫേ് യി ചെ നി തയ് പവ ത ന
ചതാ ഴി ൊ ളി േ ള്്ക്്ാ യി അ ഞ്്് െ ഷ്്ം ര ്േ യം് മ ഞജ്്
ന ൽ്്േി യി ര ്ന്്്. സം സ്്ാ ന സ ർ്്ക്്ാ രം് അ ത ത ്ജി ല്് 
േ ളി ൽ്് ത ങ്് ചള സ ഹാ യി ക്്് ന്്് ചണ് ്ന്്്ം സ ്രയ് േ റ 
ഞ്്്. ത ങ്് ളം് മ ന ്ഷയ് രാ ചണ ന്്് തി രി ച്് റി ഞ്്് മ ന ്
ഷയ് തവ് േ ര മാ യി സ ഹാ യി ച്് ഒ രാ ചള ന്്ാ ണ ്മ ഞജ് ്വി 
ചന ക ്റി ച്്് സ ്രയ് േ റ ഞ്് ത.്

എ ല്്ാ ദി വ സ വം് ഞാ ൻ്് മ ഞജ് ്പെ ച്്ി ക്്് ചമ പസ 
ജ ് അ യ ക്്ാ റ ്ണ്്്. േ ഴി ഞ്് ദി വ സം ചോ പോ ണ ചയ
ക ്റി ച്്് ബ ധ്് ചപ് ്ട്് ോ രയ് ങ്് ള്് സം സാ രി ച്് പപ് ്ള്് ക ്
ട്്ി േ ചള ക ്റി ച്്് പോ ദി ച്്്. അ വ ർ്് സ ്ര ഷ്്ി ത രാ പോ
എ ന്്ാ യി ര ്ന്്് പെ ച്്ി പോ ദി ച്് ത.് ചസ െി രബ് റ്്ി പമ ക്്്

അ പ്്് ആ ർ്്ട്്ി സ്്്്ാ യ ര ഞജ് ്ര ഞജ്ി മാ ർ്്
വീ ഡി പോ യി ൽ്് േ റ യ ്ന്്്. അ 

വ ർ്് സ ്ര ഷ്്ി ത രാ ചണ ന്്്
േ ച്ഷ ് ഭ ഷ്് ണ ോ രയ് 

ത്്ി ൽ്് മാ രത് മാ ണ ് രേ് 
ശന് ചമ ന്്് േ റ ഞ്്്. ഭ 
ഷ്് ണ സാ ധ ന ങ്് ള്്
വാ ങ്്ി ക്്ാ ൻ്് എ രത് ര ്
േ യാ ക ്ചമ ന്്് പെ ച്്ി
പോ ദി ച്്്. ഒ ര ് േി റ്്ി ന്
ഏ േ പദ ശം 700 ര ്േ 
യാ ക ്ചമ ന്്് േ റ ഞ്്്.
അ ങ്് ചന ചയ ങ്്ി ൽ്് അ 
ൻ േ ത ് പേ ർ്്ക്്് ള്് ഭ 
ഷ്് ണ ത്്ി ച്്് മേ സ
ത രാ ചമ ന്്് പെ ച്്ി േ റ 
ഞ്്് ചവ ന്്്ം ര ഞജ്്
േ റ യ ്ന്്്.

നാലൃചൊടിസംഭാവന
പചയതൃൃരപൃഭാസ്കൊ പോ ണ മ ഹാ മാ രി യച്ക് ്തി പര ചൊ ര ്താ ൻ നാ ല ്പൊ 

ടി സം ഭാ വ ന ചെ യത് ്ബാ ഹ ്ബ െി താ രം രേ് ഭാ സ.് േ ഴി 
ഞ്് ദി വ സ മാ ണ ്താ രം ഇ ക്്ാ രയ്ം രേ് ഖയ്ാ േി ച്് ത.് രേ് ധാ ന മ രത്്്ി യ ്ചട
ദ ്രി താ ശവ്ാ സ നി ധി യി പെ ക്്് മ ്ന്്് പൊ ടി ര ്േ സം ഭാ വ ന ചെ യ്്് ന്് 
തി പോ ചൊ പ്്ം അ ൻ േ ത ്െ ഷ്്ം വീ തം ആ രധ്്്ാ രേ് പദ ശ ്- ചത െ ങ്്ാ ന
സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ചെ മ ്ഖയ് മ രത്്്ി മാ ര ്ചട ദ ്രി താ ശവ്ാ സ നി ധി യി പെ 
ക്്്ം താ രം സം ഭാ വ ന ചെ യത്.് ചത ല ്ങ്്് താ ര ങ്് ളാ യ േ വ ൻ േ െയ്ാ 
ൺ, രാം  െ ര ൺ, െി ര ഞജ്ീ വി, മ പഹ ഷ ്ബാ ബ,് അ ല്്് അ ർ ജ ്ൻ, നി തി 
ൻ എ ന്്ി വ രം് ചൊ പോ ണ യച്ക് ്തി പര യ ്ള്് രേ് തി പോ ധ ത്്ി നാ യി
മ ്ഖയ് മ രത്്്ി യ ്ചട ദ ്രി താ ശവ്ാ സ നി ധി യി പെ ക്്് സം ഭാ വ ന ന 
ൽ േി യി ര ്ന്്്. ഇ തി ൽ േ വ ൻ േ െയ്ാ ൺ ര ണ്്് പൊ ടി ര ്
േ യാ ണ ്സം ഭാ വ ന ചെ യത് ത.് ത ്ട ർ ന്്് രാം  െ ര ൺ
70 െ ഷ്് വം് െി ര ഞജ്ീ വി യം് മ പഹ ഷ ്ബാ ബ ്വം് ഒ 
ര ് പൊ ടി ര ്േ വീ ത വം് സം ഭാ വ ന ന ൽ േി യി ര ്
ന്്്.   

രേ് ഭാ സി ച്്് ഇ പപ് ്ള െി രത്ീ േ ര ണം ന ട ന്്്
ചൊ ണ്്ി രി ക്്് ന്് സി നി മ യ ്ചട ചൊ പക് ്ഷ നാ യ
പോ ർ ജി യ യി ൽ നി ന്്് േ ഴി ഞ്് ആ ഴെ് യാ ണ ്താ രം

തി രി ചച് ്ത്്ി യ ത.് െി രത് ത്്ി ചെ നാ യി േ യാ യ പ ്ജ
ചഹ ഡച്ഗ യം് രേ് ഭാ സി ചോ പ്് മാ ണ ് തി രി 

ചച് ്ത്്ി യ ത.് ത ്ട ർ ന്്് ഇ ര ്വ രം് േ തി നാ 
ല ് ദി വ സ പത് ്ക്്് ചസ ൽ ഫ ് േവ്ാ റ മ്്് 

നി ൽ രേ് പവ ശി ച്്ി രി ക്്് േ യാ ണ.്  

ലോ
ഡ 

െി ങ ് രം ഗ ത്്്
സ ജീ വ മാ ണ ് ജ യ 
റാ മി ച്്് മ േ ള മാ ള 
വി േ ജ യ റാം. േ െ 
പപ് ്ഴം് മാ ള വി േ യ ്ചട
െി രത് ങ്് ള പോ ഷയ് ൽ മീ 
ഡി യ യി ൽ മവ റ ൊ ോ 
റ ്മ ്ണ്്്. ഇ പപ് ്ഴി ത മാ ള വി 
േ യ ്ചട പ ്തി യ െി രത് ങ്് ള
േ ണ്്് സം ശ യ ങ്് ള ്മാ ചയ ത്്ി 
യി രി ക്്് േ യാ ണ ് ആ രാ ധ േ ർ.
ഹ ൽ ദി ആ പോ ഷി ക്്് ന്് െി രത് 
ങ്് ളാ ണ ്മാ ള വി േ ത ച്്് ഇ ൻ സ്്്് രഗ്ാ 
മി ല ്ചട േ ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് മ ഞ്്
നി റ മ ്ള്് വ സര്ത്ം ധ രി ചച് ്ത്്ി യി രി 
ക്്് ന്് മാ ള വി േ ഇ ത ്മര്ബ ഡ ൽ പോ 
ചട് ്ഷ ്ട്്ാ ചണ ന്്്സ ്െി പ്്ി ച്്് ചൊ ണ്്ാ 
ണ ്െി രത്ം േ ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.്

പൊചോണകാലപതൃൃചിനൃൃകൾ
പ്ച്്ഫെഅെച്്കാമ്കിഫെകിട്്ി;ചിതര്ത്്ിഫ്്്കല്്മാകസ്ിഫെക്റിച്്്സിെിമാപത്പമി
ലോക്്്ഡൗ ൺ ആ യ ത ്ചൊ ണ്്് പോ ട്്്സ്്്്ാ 

റം് ചന റ്്്ഫ്്ി കസ് ്ചൊ ചക് ്യാ ണ ് േ െ 
ര ്ചട യം് ആ രശ് യം. എ ന്്ാ ൽ സി നി മ പര്േ മി േ ള ്ചട
ഏ ചറ നാ ള ചത് ്ഒ ര ്ആ ശ ങ്് യക്്്ാ ണി പപ് ്ള ചൊ 
പോ ണ ോ െ ത്്് േ രി ഹാ ര മാ യി രി ക്്് ന്് ത.് സി ബി മ 
െ യി ൽ സം വി ധാ നം ചെ യത് ജ യ റാം, മ ഞജ് ്വാ രയ് 
ർ, സ ്പര ഷ ്പോ േി, പൊ ഹ ൻ ൊ ൽ എ ന്്ി വ ർ രേ് ധാ 
ന പവ ഷ ത്്ി ചെ ത്്ി യ സ മ്് ർ ഇ ൻ ചബ ത് പെ ഹം എ 
ന്് െി രത് ത്്ി ച്്് മല് ്മാ കസ്ാ ണി പപ് ്ഴ ചത് ്പോ 
ഷയ് ൽ മീ ഡി യ യി ചെ െ ർ ച്്.

നാ യ േ നാ യ ജ യ റാ മി നാ യി അ ഞ്്് േ സി ൻ സി ൽ
ആ രാ ണ ്പ ്ച്് ചയ അ യ ച്് ത ്എ ന്്ാ യി ര ്ന്്് എ ല്്ാ 
വ ര ്ചട യം് സം ശ യം. ഈ  സം ശ യ ത്്ി ന ്െി രത് ത്്ി 
ചെ ത ചന് ്ചത ളി വ ്േ ള േ ചണ് ്ത്്ി പ ്തി യ ഉ ത്് ര 
വ ്മാ യി എ ത്്ി യി രി ക്്് േ യാ ണ ് പദ വ ദാ സ ് എ ന്്
സി നി മാ പര്േ മി. െി രത് ങ്് ള സ ഹി ത മാ ണ ്പദ വ ദാ സ്
േ ചണ് ്ത്് ൽ േ ങ്്് വ ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് 

ഫെയസ്ബ്്ക്്്പോസ്്്്ിഫ്്്പ്ർണര്പം
സ മ്് ർ ഇ ൻ ചബ ത് പെ ഹ് മി ചെ ആ  പ ്ച്് ചയ അ യ 

ക്്് ന്് ക ്ട്്ി ചയ ഓ ർ ക്്് ന്്് പട്.്.. ആ രാ ചണ ന്്് േ 
റ യാ ചത ആ  സി നി മ അ ങ്്് തീ ർ ന്് പപ് ്വ ല്്ാ ത്് സ 
ങ്് ടാ യി... ഇ ചപ് ്വീ ട്്ി ൽ ഒ ര ്േ ണി യം് ഇ ല്്ാ ചത ചവ 
റ ്ചത ഇ ര ്ന്് പപ് ്ഞാ ൻ ആ  ക ്ട്്ി ചയ ഒ ന്്് ത പ്്ി േി 
ടി ക്്ാം എ ന്്് വ ച്് ത.്.. എ ച്്് ഒ ര ്അ ന ്മാ ന രേ് ോ 
രം അ േ ർ ണ (ആ ദയ് ചത് ്പോ പട് ്യി ചെ ക ്ട്്ി) എ 
ന്് േ ഥാ ോ രത്ം ആ ണ ്ആ  പ ്ച്് ചയ അ യ ച്് ത.്.

ഇ നി എ ങ്് ചന ആ ചണ ന്്് പോ ക്്ാം.. ആ  ര ണ്്ാ 
മ ചത് ് െി രത് ത്്ി ൽ റ ്മി പെ ക്്് പ ്വ ് എ റി യ ്ന്്
മേ  രശ് ദ്്ി പച്?് അ തി ൽ ച ്വ പ്്് ചന യൽ് പൊ ളി ഷ്
ആ ണ ്ഉ ള്് ത.്.. എ ന്്ാ ൽ, എ റി ഞ്് ആ ചള ത പ്്ി ഇ 
റ ങ്്് ന്് സ ്പര ഷ ്പോ േി മ ഞജ് ്വി ചന ആ ണ്ോ 

ണ ്ന്് ത.്. എ ന്്ാ ൽ, മ ഞജ് ്ചന യൽ് പൊ ളി ഷ ്ഇ ട്്ി 
ര ്ന്്ി ല്്... അ ചപ് ്എ റി ഞ്് ത ്മ ഞജ് ്അ ല്്... അ പന്്
ദി വ സം ഉ ച്് യക്്്് ആ ണ ്ആ  ല്്ാ പ ്ചെ യ്്് ന്് സീ ൻ
ഉ ള്് ത.്.. അ തി ൽ മ ്ന്്് പേ രാ ണ ്ച ്വ പ്്് ചന യൽ്
പൊ ളി ഷ ്ഇ ട്് ത.്.. അ േ ർ ണ, പദ വി േ, ഗാ യ രത്ി... പദ വി 
േ എ ല്്ാ യപ്പ് ്ഴം് ഫ ്ള സ്്ീ വ ്വ സര്ത്ം ആ ണ ്ധ രി 
ക്്് ന്് ത.്.

അ ത ്ചൊ ണ്്് പദ വി േ അ ല്് എ ത്്ാ യാ ലം് േ 
ഷ്്ി... േി ചന് ് ഉ ള്് ത ് അ േ ർ ണ യം്, ഗാ യ രത്ി യം്
ആ ണ.്.. ഇ നി ന മ ്ക്്് മല് ്മാ കസ് ് സീ നി പെ ക്്്
പൊ ോം... അ തി ൽ ചര്ട യന്ി ൽ നി ന്്്ം പ ്ച്് ചയ പ ്
റ പത് ്ക്്് ോ ണി ക്്് ന്് ക ്ട്്ി യ ്ചട മേ േ ളി ൽ ആ 
ഭ ര ണ ങ്് ള ഒ ന്്്ം ോ ണ ്ന്്ി ല്്... എ ന്്ാ ല ്ചര്ട യന്ി 
ൽ പേ റ ്ന്് സീ നി ൽ ഗാ യ രത്ി യ ്ചട മേ യി ൽ ഒ ര്
പര്ബ സ് ചെ റ്്് ോ ണാം... അ പപ് ്ള ഗാ യ രത്ി യം് െി 
സ്്്്ി ൽ നി ന്്്ം പ ്റ ത്്ാ യി... അ ത ്ചൊ ണ്്് പ ്ച്് ചയ
അ യ ച്് ത ്അ േ ർ ണ ആ വാ ൻ ആ ണ ്സാ ധയ് ത..

ചവ റ ്ചത ഇ രി ക്്് ന്് സ മ യ ങ്് ള ആ ന ദ്് േ രം
ആ ക്്്..

ന മ്് ള അ തി ജീ വി ക്്്ം..

മൈ ക്് ൽ ജാ കസ് ൺ വി ട േ റ ഞ്്ി ട്്് വ 
ർ്്ഷ ങ്് ള്് േി ന്്ി ചട് ്ങ്്ി ലം് ഇ പപ്ാ് ഴം്

വ ള ചര യ ധി േം ആ രാ ധ േ ര ്ള്് മ ന ്ഷയ് നാ ണ്
മമ ക്് ൽ ജാ കസ് ൺ. രേ് ശ സത്ി ചക് ്പ്്ം വി വാ ദ 
ങ്് ളം് വി ടാ ചത േി ന്്് ട ർ്്ചന് ്ങ്്ി ലം് സം ഗീ ത പര്േ 
മി േ ള്്ക്്് മമ ക്്ി ള്് ജാ കസ് ൺ ഇ ന്്്ം താ ര മാ 
ണ.് അ പദ് ്ഹ ത്്ി ച്്് ചേ ര ്മാ റ്് രീ തി േ ളം്, നി െ 
ോ ട ്േ ളം്, വ സര്ത് ധാ ര ണ യം് എ ല്്ാം വാ ർ്്ത്് േ 
ളാ യി ര ്ന്്്.  ഇ പപ്ാ് ള്് അ പദ് ്ഹ ത്്ി ച്്് മ ്ൻ്് പോ 
ർ ഡി ഗാ ർ ഡാ യി ര ്ന്് മാ റ്്് ഫി ഡസ് ്െി െ നി ർ്്ണാ യ 
മാ യ ചവ ളി ചപ് ്ട ്ത്് ൽ്് ന ട ത്്ി യി രി ക്്് േ യാ ണ.്

മമ ക്്ി ള്് ജാ കസ് ൻ്് മവ റ സ ്േ ചള യം് രേ് 
ക ്തി ദ ്ര ത്് ങ്് ചള ഭ യ ചപ് ്ട്്ി ര ്ന്്്, ചൊ പോ ണ
മവ റ സ ്പൊ ല ്ള്് ആ പോ ള ോ ൻ ചഡ മി ക ്അ 
പദ് ്ഹം രേ് വ െി ച്്ി ര ്ന്്്. അ തി നാ ൊ ണ ് എ ല്്ാ വ 
രം് േ രി ഹ സി ച്്ി ട്്്ം അ പദ് ്ഹം ചഫ യ് സമ്ാ സക്്ധ 
രി ച്്ി ര ്ന്് ചത ന്്് മാ റ്്് ഫി ഡസ് ്േ റ യ ്ന്്്. രേ് ക ്തി 
ദ ്ര ത്് ങ്് ള്് എ പപ്ാ് ള്് പവ ണ ചമ ങ്്ി ലം് ഉ ണ്്ാ ോ 
ചമ ന്്് അ പദ് ്ഹ ത്്ി ന ്ന ല്് പബ ധയ് മ ്ണ്്ാ യി ര ്ന്്്.
എ പപ്ാ് ള്് പവ ണ ചമ ങ്്ി ലം് ന മ്് ള്് രേ് ക ്തി യി ൽ്് നി 
ന്്് ത ്ട ച്്് മാ റ്് ചപ് ്ട ്ചമ ന്്് അ പദ് ്ഹം രേ് വ െി ച്്ി ര ്
ന്് താ യി പോ ർ ഡി ഗാ ർ ഡ ് മാ റ്്് ഫി ഡസ് ് േ റ യ ്
ന്്്.

ഒ ര ്ദി വ സം നാ ല ്രാ ജയ് ങ്് ളി ല ്ചട േ ട ന്്് 
പൊ ക ്ന്് ആ ളാ യി ര ്ന്്് ജാ കസ് ൻ്്. േ െ പപ് ്ഴം്
അ പദ് ്ഹം മ ്ഖ ത്്് മാ സക് ്ധ രി ച്്ി ര ്ന്്്. േ െ രം് മാ 
സക് ്ധ രി ക്്് ന്് അ പദ് ്ഹ ചത് ്േ രി ഹ സി ച്്ി ര ്ന്്്.

േ പഷ് ്അ പദ് ്ഹം അ ത ്ഒ ന്്്ം ോ രയ് മാ ക്്ി യി ല്്. എ 
ന്്ാ ൽ്് ഒ രി ചക് ്ഞാ ൻ്് അ പദ് ്ഹ പത്ാ് ട ്ഈ  വി ശ 
യം സം സാ രി ക്്് േ യ ്ണ്്ാ യി അ ന്്് അ പദ് ്ഹം ന 
ൽ്്േി യ മ റ ്േ ടി എ ചന് ്ഒ ര ്ോ ട ്െി ത്്ി പ്്ി ച്്്.

"ഞാ ൻ്് ഒ ര ്ദി വ സം ഒ ര ്ോ ട ്പേ ചര േ ണ്്് മ ്ട്്് 
ന്് താ ണ.് അ വ രി ൽ്് എ ചത് ്ങ്്ി ലം് പരാ ഗം ഉ പണ്ാ്
എ ന്്് അ റി യി ല്്. എ ന്്ി ൽ്് എ ചത് ്ങ്്ി ലം് പരാ ഗം ഉ 
ള്് തം് അ റി യി ല്്. ആ ർ ചക് ്ങ്്ി ലം് പോ ഗം േ ര 
ത്്ാ ൻ ഞാ ൻ ആ രഗ് ഹി ക്്് ന്്ി ല്്. എ ച്്് ആ രാ ധ 
േ ചര നി രാ ശ രാ ക്്ാ ൻ േ ഴി യി ല്്. എ നി ക്്് സം ഗീ ത 
േ രി ോ ടി േ ള ക്്് പോ േ ണം. ഞാ ൻ ആ പോ ഗയ് വാ 
നാ യി രി ക്് ണം, ഇ ന്്് ഞാ ൻ ആ ചര യാ ണ ്േ ണ്്് 
മ ്ട്്ാ ൻ പൊ ക ്ന്് ചത ന്്് എ നി ക്് റി യി ല്്. രശ് ദ്്ി ക്് 
ണം'. ജാ കസ് ൻ്് േ റ ഞ്്ി ര ്ന്്് എ ന്്് പോ ർ ഡി 
ഗാ ർ ഡ ്മാ റ്്് ഫി ഡസ് ്േ റ യ ്ന്്്. 

മമകൃൃലജാകസൃൺമാസക്ൃധരിചൃൃരിപൃൃൃകാരണം:
പവളിപപൃൃടൃതൃൃലൃമായിചോർഡിഗാർഡൃ

മാളവികയൃപട
ഹലദി
ചിരരൃങൃൃൾ

രാമായണംവീണൃൃൃം
സംചരൃപഷണംപചയൃൃൃനൃൃൃ
രാമാ യ ണം വീ ണ്്്ം ദ ്ര ദ ർ ശ നി ൽ പ ്ന: സം പര്േ ഷ 

ണം ചെ യ്്് ന്്്. പേ രദ്്് വാ ർ ത്് വി ത ര ണ മ രത്്്ി രേ് 
ോ ശ ് ജാ വപ്ദ ക്് റാ ണ ് ഇ തി ചന ക്് റി ച്്് ടവ്ീ റ്്് ചെ യത് ത.്
ചൊ ത ്ജ ന ങ്് ള ്ചട നി ര ത്് ര മാ യ ആ വ ശയ് ചത് ്ത്്് ട ർ 
ന്്ാ ണ ്ഈ  തീ ര ്മാ ന ചമ ന്്് അ പദ് ്ഹം ക ്റി ച്്്. ഇ ന്്് മ ്ത 
ൽ രാ വി ചെ ഒ ൻ േ ത ്മ ്ത ൽ 10 വ ചര യം് രാ രത്ി ഒ ൻ േ ത്
മ ്ത ൽ 10 വ ചര യ ്മാ ണ ് സീ രി യ ൽ പ ്ന: സം പര്േ ഷ ണം
ചെ യ്്് ന്് ത.് 1987 ൊ ണ ്ആ ദയ് മാ യി രാ മാ യ ണം ദ ്ര ദ ർ ശ 
ൻ വ ഴി രേ് പഷ് ്േ ണം ചെ യത് ത.് സി നി മ സം വി ധാ യ േ ൻ
രാ മ ന ദ്് സാ ഗ ർ ആ ണ ്ഈ  േ ര മ്് ര യ ്ചട നി ർ മാ താ വ.് ഇ 
ത ്പൊ ചെ ത ചന് ്ബി. ആ ർ പോ രേ് സം വി ധാ നം ചെ യത് മ 
ഹാ ഭാ ര തം സീ രി യ ലം് ദ ്ര ദ ർ ശ ൻ പ ്ന: സം പര്േ ഷ ണം
ചെ യ്് ണം എ ന്് ആ വ ശയ്ം ഉ യ ര ്ന്്് ണ്്്.

യാദൃശൃൃികമായ
പരിചയപപൃൃടലിലൃൃതൃടങൃൃി

വലിപൊരൃ
ആതൃൃബനൃൃതൃൃിപൃൃൃ

അനൃഭവമാണൃഎനികൃ്ൃ
സൃകൃമാരിചചചൃൃി

EKM, TSR



നയ്്ഡല്്ഹിയില്്നിന്്്ഫിമറാസാബാദിമലക്്് 250 കിമലാമീറ്്റാണ്ദ്
രം.ഇത്്്യയില്്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ഗ്്ാസ്ഉതേ്
ന്്ങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്്ന്്ത്ഇവിഡെയാണ.്മകരള
ത്്ിഡല ഏഡതങ്്ിലം് ഇലപട്്്ിക് കെയില്്
25,000ര്േയക്്്്വാങ്്ാന്്കിട്്്ന്് പേ്ിസം
ലാംേിന്ഫിമറാസാബാദില്്അയ്്ായിരംര്േ
യില്്താഡഴയാണ്വില.ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്അ
ധവ്ാനവം് സാഹസികതയം് നിറഞ്്താണ്
ഗ്്ാസ്ഫാകറ്്്റികളിഡലമജാലി.അത്ഡകാണ്്്
തഡന്്ഫിമറാസാബാദില്ള്്വര്്ഈ മജാലി
ക്്്വിസമ്്തിക്്്ം.അവര്്മറ്്്മജാലികള്്മത
െിഓട്ന്്ത്250കിമലാമീറ്്ര്്അകഡലയ്ള്്ദി
ല്്ിയിമലക്്ാണ.്അവിഡെോന്്മാസലവിറ്്്ം
സമമാസക്്െനെത്്ിയം്ഡെരിപ്്്കള്്മോളി
ഷ്ഡെയത്ം്റിക്്വലിച്്്ഡമാഡക്്അങ്്്ജീ
വിക്്്ം.അതായിര്ന്്്രീതി.
ഇമപ്ാ്ള്്ഈസാഹെരയ്ങ്്ളില്്െില്്റമാറ്്
ങ്്ള്് വഡന്്ങ്്ിലം് വര്മാനത്്ിലം് ജീവിത
നിലവാരത്്ിലം്ഒര്മാറ്്വം്വരാത്്വരാണ്
മിക്്വരം്.ഒര്ദിവസംമ്ഴ്വന്്അധവ്ാനിച്്ാ
ലം്േരമാവധിഅഞ്്്റ്ര്േയില്താഡഴമാ
പത്മാണ്വര്മാനം.അതം്കിട്്ാത്്അവസ്്
യിലാണ് ഡകാമറാണഅവഡര ഡകാണ്്് ഡെ
ഡന്്ത്്ിച്്ത.്മജാലിയം്ക്ലിയ്മില്്ാത്്ത്
മ്ലംഅവഡരല്്ാംഇമപ്ാ്ള്്ഫിമറാസാബാദ,്ല
കന്ൗ,ആപഗ്,വമന്്പ്രിത്െങ്്ിയസവ്ത്്ംന
ഗരങ്്ളിമലക്്് മെങ്്്കയാണ.് മദശീയ ക
ര്്ഫയ്്നിലനില്്ക്്്ന്്തിനാല്്ഒര്തരത്്ില്
ള്്വാഹനവം്കിട്്ാനില്്.അഞ്്്മേരില്്ക്
ട്തലായാല്് ഡോലീസ്അററ്്്്് ഡെയത്് വീ
ണ്്്ംഡല്്ഹിയിമലക്്്മാറ്്്ം.അത്ഡകാണ്്്ഒ
ളിച്്്ം ോത്്്ം പഗ്ാമോതകള്് താണ്്ിയാണ്
അവര്ഡെമെക്്ം.രണ്്്ംമ്ന്്്ംദിവസങ്്ള്്
കഴിഞ്്ാമലഅവര്്ക്്്വീട്്ിഡലത്്ാന്്കഴി
യ.്വ്ദ്്രെക്്മ്ള്്വര്്ക്്്ഇപത്യം്ദിവസങ്്
ള്്നെന്്്യാപത്ഡെയ്്ാന്കഴിയ്മമാഎന്്്ക
ണ്്റിയണം.
ഇത്ഡല്്ഹിയിഡലമാപത്ംകാഴെ്യല്്.മം്
വബ, മകാല്്ക്്ത്്, ഡെവന്,് ബംഗള്ര,്
വഹദരാബാദ,്േറ്്്ന,അഹമ്്ദാബാദ,്ജയപ്്

ര്്, ഡകാച്്ി, മകാഴിമക്ാ്ട് എന്്ിവിെങ്്ളിഡല
ല്്ാംദിവസമവതനക്്ാരം്ഇതരനാട്്്കാര്മാ
യമകാെിക്്ണക്്ിന്സാധാരണക്്ാര്്േലാ
യനത്്ിലാണ.്എവിമെഡക്്ന്്്വയ്ക്്മായഉ
മദ്്ശയ്മില്്ാഡത.ഡകാവിഡ്19ഡകാണ്്്വര്ന്്
ഏറ്്വം്വലിയദ്രത്്മാണ്ഡതാഴിലില്്ാപ്്െയ്
ഡെഈേിന്്ാറ്്ം.ഇത്്്യയില്്ഇവര്ഡെഎണ്്ം
േത്്്മകാെികവിയ്ഡമന്്ാണ്കണക്്ാക്്്
ന്്ത.്ഇവര്ഡെപ്നരധിവാസമാകം്ഭാവിയി
ല്്ഏറ്്വം്പേ്യാസകരഡമന്്്േറയ്ന്്്,ഡനാ
മബല്്മജതാവ്വകലാസ്സതയ്ാര്്ഥി.സമ്ഹ
വയ്ാേനംതെയ്ന്്തിന്ള്്മലാക്ഡൗണ്്മാ
പത്മമആയിട്്്ള്്്ഇവിഡെ.സമ്ഹവയ്ാേനമ്
ണ്്ായാല്്പേ്തിസന്്ിഇതിലം്വളഡരര്ക്്
മാകം്.അത്ണ്്ാകാതിരിക്്ണഡമങ്്ില്്നമ്്
ള്്വളഡരക്്്ട്തല്്കര്തിയിരിക്്ണം.
ഓര്്ക്്്ക; മലാകത്്ിമലക്്് ഡകാവിഡ്
19ഡനഇറക്്ിവിട്്വെനഅതിമവഗംസാധാ
രണനിലയിമലക്്്മെങ്്്കയാണ.്പേ്ഭവമക
പന്്്മായവ്ഹാനില്്മപ്ാ്ലം്.

ചൈനമടങ്്്ന്്്,
സാധാെണനിലയിനലക്്്
ഡകാവിഡ്19ഡന്്്പേ്ഭവമകപന്്്ംവെനയിഡല
ഹ്ഡബമപ്ോവിന്്സായിര്ന്്്.ഇവിഡെആയി
രക്്ണക്്ിന്ആള്കഡളവവറസ്കീഴഡ്പ്്ട്
ത്്ി.ന്റ്കണക്്ിന്ആള്കള്്ഡകാല്്ഡപ്്ട്്്.

ഇനിഡയാര്തിരിച്്്വരവ്അസാധയ്ഡമന്്്ക
ര്തിയതാണ.്എന്്ാല്്വന്്മവഗത്്ില്്ത്്
ഡന്്ഡകാവിഡ്അവിഡെനിന്്്മെങ്്്ന്്്.ഇ
മപ്ാ്ള്്ഇവിഡെയ്ള്്ആശ്േപത്ികളില്്ഡകാ
വിഡ്ബാധിതരില്്.പ്തിയമകസ്കളം്അപ്
ര്്വം.കഴിഞ്്മാസംതാല്്ക്്ാലികആശ്േ
പത്ികളായിര്ന്്േലസ്്ാേനങ്്ളം്ഇമപ്ാ്ള്്
അവയ്ഡെയഥാര്്ഥര്േത്്ിമലക്്്തിരിച്്്വ
ന്്്ത്െങ്്ി.ഇവിഡെയെക്്ംവെനയില്്എ
ല്്ായിെത്്്ംവവദയ്്തിഉതേ്ാദനംസാധാര
ണനിലയിലായി.കല്്ക്്രിഖനികഡളല്്ാംപേ്
വര്്ത്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.റ്്്്ീല്്ല്്ാന്്്്കളില്്ഉതേ്ാ
ദനംആറ്മാസത്്ിന്മ്ന്്േിലഡത്്അവ
സ്്യിമലക്്്നീങ്്്ന്്്.ഓമട്ാ്ഡമാബീല്്വയ്വ
സായംഒരാഴെ്യക്്്്ള്്ില്്2018-19നിലയിമല
ക്്് മെങ്്്ഡമന്്് നിര്്മാതാക്്ള്് േറയ്ന്്്.
ബീജിങ,്ഷാങഗ്ായി,മഹാമങ്ാ്ങ്ത്െങ്്ിയന
ഗരങ്്ളിഡലല്്ാംപെ്ാഫിക്ജാംഅന്ഭവഡപ്്ട്്്
ത്െങ്്ി.
ഡകാമറാണയക്്്്മശഷംവെനബൗണ്്സ്
ബായക്്്ിലാഡണന്്്േറയ്ന്്ത്വാഷിങെ്ണ്്
ആസ്്ാനമായിപേ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ഇന്്റ്്്്ിെയ്്ട്്്
ഒഫ്ഇന്്്ര്്നാഷണല്്ഫിനാന്്സ്െീഫ്എക്്
മണാമിറ്്്്്മറാബിന്്പര്്കസ്.്ഇംഗ്്ീഷ്അക്്
രമാലയിഡലവിആക്തിയില്ള്്തിരിച്്്വര
വാണ്മറാബിന്്പര്്കസ്ിഡന്്്പേ്വെനം.ഡകാ
മറാണഡയത്്്െര്്ന്്്കീഴമ്പ്ാ്ട്്്മോയസാപ്്
ത്്ികത്്കര്്ച്്രണ്്്മാസങ്്ള്്ക്്്ള്്ില്്തി

രിച്്്കയറ്ന്്്.നെപ്്്സാപ്്ത്്ികവര്്ഷത്്ി
ഡന്്്ആദയ്ോദംനിരാശഡപ്്ട്ത്്്ഡമങ്്ിലം്ര
ണ്്ാംോദത്്ില്്തിരിച്്്വരവ്പ്ര്്ണമാക്
ഡമന്്്ംമറാബിന്് പര്്കസ്്വിശവ്സിക്്്ന്്്.
അമപ്ാ്ഴം്ഒര്സംശയംഅമദ്്ഹംബാക്്ിവ
യക്്്്ന്്്-ഈക്തിപ്്്നിലനില്്ക്്്മമാ?നി
ലനിന്്ാല്്ത്്ഡന്്എപത്കാലം?വയ്ാവസായി
കവികസിതമായരാജയ്ങ്്ളിഡല38പേ്മ്ഖബാ
ങ്്്കള്ഡെക്ട്്ായമ്യാണ്ഇന്്റ്്്്ിെയ്്ട്്്ഒഫ്ഇ
ന്്്ര്്നാഷണല്്ഫിനാന്്സ്എന്്ിരിഡക്,്ഡകാ
വിഡ്തകര്്ത്്യ്എസിഡന്്്യം്യ്ഡകയ്ഡെ
യം്യ്മറാേയ്ന്്യ്ണിയഡന്്്യ്ഡമാഡക്്നി
രീക്്ണമാണ്മറാബിന്്പര്്കസ്ില്ഡെപ്റ
ത്്്വര്ന്്ഡതന്്്ക്െിമനസിലാമക്്ണ്്ത്
ണ്്്.

ഹിനലാങജ്ാങ്്ിരലആസപ്ത്ീ
മലാകംഡകാവിഡ്വവറസിഡന്്്ഭീതിയില്്ഉ
ര്കിനില്്ക്്്ന്്തിനിഡെ, വെനയിഡല ഹി
മലാങജ്ാങ്്ില്് നിന്്്ള്് ഒര് വിഡിമയാ ദ്
ശയ്ംമലാകമനഃസാക്്ിഡയക്ട്തല്്നട്ക്്ി
ക്്ളഞ്്്.2020ഡഫപബ്്വരിഏഴിന.്അവിഡെ
ഡതര്വില്ഡെവളഡരസാവധാനത്്ില്്ഓെി
ച്്്വന്്ഒര്കാറിഡന്്്വപ്ഡവിങ്സീറ്്ിലിര്
ന്്്മലാക്്ല്്ഡോലീസിമനാട്എമത്ാ്സംസാ
രിക്്്ന്്സപ്ത്ീയായിര്ന്്്സപ്ക്ീനില്്.ഡകാ
വിഡ് പേ്തിമരാധത്്ിഡന്്് ഭാഗമായി മലാക്്്
ഡൗണ്് പേ്ഖയ്ാേിച്്ിര്ന്് ഹിമലാങജ്ാങില്
ഡെസവ്ത്്ംകാറിഡലത്്ിയസപ്ത്ീഡയതെഞ്്്
നിര്്ത്്ിഡോലീസ്വലിച്്ിറക്്ി.എത്്ാണ്അ
വര്്ഡെയ്്്ന്്ഡതന്്മൊദയ്ത്്ിന്ക്തയ്മായമ
റ്േെി മോല്മ്ണ്്ായില്്. ഹീമലാങജ്ാങില്്
സവ്കാരയ്വാഹനങ്്ള്്നിമരാധിച്്കാരയ്ംഅ
റിഞ്്ിഡല്്ന്്്ംതനിക്്്അമതക്്്റിച്്്ള്്സ
മന്്ശഡമാന്്്ംലഭിച്്ിഡല്്ന്്്ംസപ്ത്ീകരഞ്്്
േറയ്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.േമക്,്കാറില്്നിന്്ി
റങ്്ിയസപ്ത്ീമറാഡിമലക്്്വീണ.്േിഡന്്അ
നങ്്ിയില്്.ആംനറ്്്്ിഇന്്്ര്്നാഷണലിഡന്്്നി
ഗമനപേ്കാരംഈസപ്ത്ീഡയഡോലീസ്ഉമദ്യാ
ഗസ്്ര്്ഡവെിവച്്്ഡകാലഡപ്്ട്ത്്ിയതാഡണ
ന്്ാണ്നിഗമനം.അതാണ്വെന.അന്സ
രിക്്ാത്്വഡരഉന്്്ലനംഡെയ്്്ം.
വെനയില്്ഡകാവിഡ്19ഡനഇപത്മവഗംേി
െിച്്്ഡകട്്ാന്്കഴിഞ്്തം്അത്ഡകാണ്്ാണ.്
എന്്ാല്്ഡകാവിഡ്19താണ്്വമാട്ന്്യ്
എസിലം്യ്ഡകയിലം്യ്മറാേയ്ന്്യ്ണിയ
നില്ഡമാന്്്ംപേ്തിമരാധംഅപത്എള്പ്്മല്്.
അത്ഡകാണ്്്തഡന്്തിരിച്്്വരവം്.
(ത്െരം്)

ശോകമൂകമായൂതലസൂൂാനം

പി.ബി.ബിചുുു

തിര്വനത്്പ്രം:നഗരത്്ില്ഡെതലങ്്്ംവിലങ്്്ംോയ്ന്്മപത്്്ിമാര്
ഡെയം്ഉമദ്യാഗസ്്ര്ഡെയം്വാഹനങ്്ള്്.റാ
ലികളം്സമമ്്ളനങ്്ളം്സമരങ്്ളം്മ്ലമ്
ണ്്ാക്ന്് മണിക്്്റ്കള്് നീണ്് പെ്ാഫിക്
മല്ാ്ക്്്.കാരയ്സാധയ്ത്്ിനായിഒമരാദിവസ
വം് പെ്യിനിലം് ബസ്കളില്മാഡയത്്്ന്്
ആയിരങ്്ള്്ഇഡതാഡക്്ഒറ്്യാഴെ്ഡകാണ്്്
മാറിയിരിക്്്ന്്്.
തലസ്്ാനംപ്ര്്ണസ്്ംഭനത്്ിമലക്്്.
മഡറ്്ല്്ാജില്്കളിലം്ദ്രിതംസമ്്ാനിച്്്പേ്
ക്തിതാണ്്വമാെിയപേ്ളയകാലത്്്മോ

ലം്ഇത്്രത്്ില്്ഒര്അവസ്്ഡയഅഭിമ്
ഖീകരിമക്്ണ്്ിവന്്ിട്്ില്്.ക്റച്്്ഡോലീസ്
കാരം്ഡസപക്മട്്റിയറ്്ിഡലച്ര്ക്്ംജീവന
ക്്ാരം്മാധയ്മപേ്വര്്ത്്കരം്മാപത്മാണ്തി
ര്വനത്്പ്രഡത്്നിലവിഡലകാഴെ്.ഡകാ
മറാണ ജാപഗ്തഡയ ത്െര്്ന്്് പേ്ധാനമപത്്്ി
മലാക്്്ഡൗണ്്പേ്ഖയ്ാേിച്്രാപത്ിനഗരത്്ി
ല്് ഡേട്്്മോയവര്് ഭ്രിഭാഗവം് ഇന്്ഡല
മയാഡെതലസ്്ാനംവിട്്്.
അതിര്്ത്്ികള്്അെച്്മതാഡെതമിഴന്ാട്്ി
ല്്നിന്്്ംഎത്്ിഡക്ാ്ണ്്ിര്ന്്ഡെറ്കിെ
കച്്വെക്്ാരം്ഇല്്. ഡസപക്മട്്റിയറ്്് സമര
ക്്ാര്്േലരം്സ്്ലംകാലിയാക്്ി.സവ്കാരയ്
കപ്്നികളില്് മജാലിഡക്്ത്്ിയ  മലബാര്്

മമഖലയിഡലക്റച്്്മേര്്നഗരത്്ിഡലമഹാ
റ്്്്ല്കളില്്കഴിയ്ന്്ഡതാഴിച്്ാല്്തിര്വന
ത്്പ്രത്്്സവ്മദശികള്്മാപത്മായ്മാറ്ന്്
അപ്ര്്വഅന്ഭവം. ഡകാമറാണജാപഗ്താ
നിര്്മദ്്ശങ്്ള്്എത്്ിയമതാഡെനാട്്്കാര്്േ
ങ്്്വയക്്്്ന്്തിങ്്ഡനഡയാഡക്്യാണ.്
േദമ്നാഭസവ്ാമിമക്്പത്ത്്ില്്മോലം്ദ
ര്്ശനംഅന്വദിക്്ാത്്ഒരവസ്്എഡന്്്ഓ
ര്്മ്്കളില്് മോല്മില്് ോപ്്നംമകാട് കാര
യക്്്ാമണ്്േംസവ്മദശിയായസന്്്യഡമഡപ്ൊ
വാര്്ത്്മയാട്േറഞ്്്.േഡണ്്മപ്ാ്മഴാഅമ്്
േറഞ്്തായിഓര്്ക്്്ന്്ത്മല്്ഗ്വന്്കാല
ഘട്്ഡത്്ക്്്റിച്്ാണ.്അന്്്ംകര്്ശനജാപഗ്
തആയിര്ന്്മപ്ത.എന്്ാല്്ഇപത്യം്നിയ

പത്്്ണങ്്മളാഭീതികലര്്ന്്അത്്രീക്്മമാ
ഒന്്്ംഉണ്്ായിര്ന്്തായ്മോലം്മകട്്ിട്്ില്്.
മകരളഡത്്യാഡകബാധിച്്പേ്ളയകാല
ത്്്ംതിര്വനത്്പ്രംസ്രക്്ിതവം്ഭപദ്
വ്മായിര്ന്്്.ജനങ്്ള്്പ്റത്്ിറങ്്ാത്്
ഒരവസരവം്ഓര്്മയില്്ഉണ്്ായിട്്ില്്.അ
ത്ഡകാണ്്ായിരിക്്ാം ആള്്ക്്ാ ര്് ഡവളി 
യി ലി റ ങ്്ാ ന്ള്് പ േ് വണത കാണിക്്്
ന്്തം്. െിലര്്കാഴെ്കള്്കാണാന്്മറാ
ഡിലിറങ്്്ന്്തം്ഡോലീസ്ഇെഡേട്്്ഓ
െി ക്്്ന്്ത്ഡമാഡ്ക് െി വി യില്്കണ്്്.  ദ
യവായ്എല്്ാവരം്സര്്ക്്ാര്്നിര്്മദ് ്ശം
അന്സരി ക്്ണം. ഇതി മപ്ാ് ള്് ഭ ര്്ത്്ാ 
വി നം് മകന്ഡമാപ്്ം ഞാനം്വീ ട്്ി ല്്ക
ഴി യാന്്ത്െങ്്ി യിട്്്ഒരാഴെ്ആക്ന്്്.
മറാഡില്്നിന്്്ംവാഹനങ്്ള്ഡെ ശബ്്ം
മോല്മില്്.വല്്ാത്്അവസ്്യാണ.്
സന്്്യമാപത്മല്്വീട്കളില്്എല്്ാംസ
ഹിച്്്കഴിയ്ന്്വരം്ഡോലീസ്കാര്ഡമാ
ഡക്്നിരത്്രംേറയ്ന്്തം്ഇത്തഡന്.്ദ
യവായ്ആരം്പ്റമത്്ക്്്ഇറങ്്ര്ത.്...

ലോകാഃസമസത്ാഃസഖുിലോഭവനുുു
1195മീനം15ശഅബ്ാന2
2020 മാർചു്ു28േനി

ഉത്്െങ്്ള

1.മകരളത്്ിഡലഏറ്്വം്വലിയജലവവദയ്്തേദ്്തി?
2.മകരളത്്ിഡലആദയ്ജലവവദയ്്തേദ്്തിഏത?്
3.ഏഷയ്യിഡലആദയ്ഡത്്കമാനഅണഡക്്ട്്്(ArchDam)
മകരളത്്ിലാണ.്ഏതാണീഡാം?
4. മ്ല്്ഡപ്്രിയാര്്അണഡക്്ട്്് േണിപ്ര്്ത്്ിയായവ
ര്്ഷംഏത?്
5.മകരളത്്ിഡലഏറ്്വം്വലിയഅണഡക്്ട്്്?
6.മകരളത്്ിഡലഏറ്്വം്ആദയ്ഡത്്ഡാംഏതാണ?്
7.മകരളത്്ിഡലഏറ്്വം്വലിയഭ്ഗര്്ഭജലവവദയ്്തേ
ദ്്തി?
8.ഡേരിയാര്്ലീസ്എപഗ്ിഡമന്്്്പ്ത്ക്്ിയവര്്ഷം?
9.മ്ല്്ഡപ്്രിയാറിഡലജലംസംഭരിച്്്ഡവക്്്ന്്തമിഴ്നാ
ട്്ിഡലഅണഡക്്ട്്്?
10.മ്ല്്ഡേരിയാര്്അണഡക്്ട്്ിനഡ്റശിലേ്ിഎന്്റിയ
ഡപ്്ട്ന്്പബ്ിട്്ീഷ്എഞ്്ിനീയര്്?

ലോക്്് ഡൗണിഡന്്് ഓമരാ ദിവസം േിന്്ിട്
മപ്ാ്ഴം് നിസഹായതയ്ഡെ ക്ട്തല്് ഡനാപ്്ര
ക്്ാഴെ്കളാണ്നഡമ്്മതെിഡയത്്്ന്്ത.്ഒപ്്ംമ
നഃസാക്്ിയില്്ാത്്വര്ഡെ പക്്ര വിമനാദങ്്ളം്
അറിവ്ള്്വരെക്്ം ഡെയ്്്ന്് ക്തയ്വിമലാേവ്
ഡമാഡക്് മെര്്ന്്് ഡകാവിഡ് കാലഡ്ത്ദ്രിതപ്
ര്്ണമാക്്്കയാണ.്നാെിഡന്്്എല്്ാവഴികളം്ത്െ
ര്്ച്്യായിഅെച്്ിട്്ിട്്്ഇന്്്അഞ്്ാമഡ്ത്ദിവസമാ
ണ.്രാജയ്ത്്ിഡന്്്ഏത്മകാണില്മ്ള്്വര്്വീെി
ന്പ്റത്്ിറങ്്ാഡത,അവര്്എവിഡെയാമണാഉ
ള്്ത്അവിഡെത്്ഡന്്കഴിയണഡമന്്ാണ്മലാക്
ഡൗണ്്പേ്ഖയ്ാേിച്്്ഡകാണ്്്പേ്ധാനമപത്്്ിനമര
പന്്്മമാദിജനങ്്മളാട്അഭയ്ര്്ഥിച്്ത.്വീെകങ്്ളില്്
കഴിയ്ന്്എല്്ാവര്്ക്്്ം ഭക്്ണവം്മറ്്്അതയ്ാവ
ശയ്സാധനങ്്ളം്സര്്ക്്ാര്്ഉറപ്്ാക്്്ഡമന്്്മ്ണ്്്
മകപന്്്-സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്കള്ഡെഅറിയിപ്്്.
എന്്ാല്്,സവ്ത്്മായിവീെില്്ാത്്വരം്വീട്വിട്്്മ
റ്്്നാട്കളില്്മജാലിഡെയ്്്ന്്വര്മായനിരവധി
യാള്കഡള ഡതര്വിമലക്്്ഇറക്്ിവിട്ന്്കാഴെ്
ഹ്ദയമഭദകം.ആള്കള്്നഗരങ്്ളില്്നിന്്്സവ്
ത്്ം പഗ്ാമങ്്ളിമലക്്്േലായനംഡെയ്്്ന്്തിഡന്്്
ദ്ശയ്ങ്്ളാണ്മാധയ്മങ്്ള്്പ്റത്്്ഡകാണ്്്വര്
ന്്ത.്നിതയ്വര്മാനത്്ിന്ക്ലിപ്്ണിഅെക്്ം
ഡെയത്വര്്മജാലിയില്്ാത്്അവസ്്യിലാണ.്അ
വര്്ക്്്വാെകനല്്കാമനാ,ഭക്്ണംകഴിക്്ാമനാ
കഴിയ്ന്്ില്്.സര്്ക്്ാര്്പേ്ഖയ്ാേിച്്ആശവ്ാസനെ
േെികള്് പേ്ാവര്്ത്്ികമാക്ന്്തിന്അട്ത്് മാ
സംആദയ്ംവഡരഡയങ്്ിലം്കാത്്ിരിക്്ണം.അത്
വഡരഏത്വിഭാഗത്്ില്്ഡപ്്ട്്വരായാലം്അവര്്
താമസിച്്്ഡകാണ്്ിര്ന്്സ്്ലത്്് തഡന്് തങ്്
ണഡമന്് മകപന്്് സര്്ക്്ാരിഡന്്് നിര്്മദശം ോലി
ക്്ാന്്വീട്്്െമകള്്ക്്്ംബാധയ്തയ്ണ്്്.എന്്ാല്്,
ഈ ബാധയ്തമറന്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ആള്ക
ഡളഡതര്വിമലക്്്ഇറക്്ിവിട്കയാണ്ഡെയ്്്ന്്
ത.്ഇത്മലാക്്്ഡൗണില്ഡെഡകാവിഡ്വയ്ാേനം
ഡെറ്ക്്ാന്ള്്നീക്്ത്്ിന്വലിയതിരിച്്െിയാ
കം്.രാജയ്ത്്ിഡന്്്േലഭാഗങ്്ളിലം്ആള്കഡളഇ
ങ്്ഡനഇറക്്ിവിട്ന്്തിലനിന്്്ബന്്ഡപ്്ട്്വര്്
േിന്്ാറിമയതീര.്
മലാക്്്ഡൗണില്ഡെഡകാവിഡ്19സമ്ഹവയ്ാ
േനംതെയ്കയാണ്ലക്്്യം.ഇമതക്്്റിച്്്ഈദി
വസങ്്ളിഡലല്്ാം വലിയ മതാതില്ള്് മബാധവ
തക്രണേരിോെികളം്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്്ഡെ
യ്്്ന്്്ണ്്്.മ്ഖയ്മപത്്്ിേിണറായിവിജയന്്മനരി
ട്്ാണ്ഈപേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്മനത്തവ്ംനല്്ക്
ന്്ത.്എല്്ാമ്ന്്കര്തല്കളം്മവണ്്ത്മൊഡല
സവ്ീകരിക്്്ന്്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാരിഡന്്്േലതീ
ര്മാനങ്്ളം്ഇതിനകംജനപേ്ിയമായിട്്്മ്ണ്്്.മ
ഹാഭ്രിേക്്ംവര്ന്്ജനങ്്ളം്ഈനിര്്മദശങ്്
ള്്ോലിക്്്കയം്ഡെയ്്്ന്്്.എന്്ാല്്,അതിന്
വിര്ദ്്മായിപേ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്തീഡരഡെറിയഒര്
വിഭാഗത്്ിന്ഇമപ്ാ്ഴം്കണ്്ില്്ഇര്ട്്്തഡന്്യാ
ണ.്ബംഗള്ര്വില്്നിന്്്മരാഗലക്്ണങ്്ള്മാ
യിവന്്യ്വാവിഡനഡോലീമസാആമരാഗയ്വക്
പ്്്അധിക്തമരാഅറിയാഡതഒളിച്്്കെത്്ിയതി
ന്കണ്്്ര്്മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ിയിഡലഒര്കൗണ്്സി
ലര്്ഇന്്ഡലഅററ്്്്ിലായി.ഇയാള്്ഡക്്തിമരശ
ക്്മായനെേെിസവ്ീകരിക്്്ഡമന്്്ഡോലീസ്അറി
യിച്്ിട്്്ണ്്്.
ദ്ബായിയില്്നിന്്്വന്്ഒരാള്്കാണിച്്അ
ലംഭാവമാണ്കാസര്്മഗാഡ്ജില്്യില്്സ്്ിതിഇ
പത്മമല്്ഗ്ര്തരമാക്്ിയത.്സംസ്്ാനത്്്ഇന്്
ഡലപ്ത്തായിറിമപ്ാ്ര്്ട്്്ഡെയ്്ഡപ്്ട്്39മരാഗികളി
ല്്34മേരം്കാസര്്മഗാഡ്ജില്്യില്്നിന്്്ള്്വ
രാണ.്അമതജില്്യില്്ക്്്െിയാണ്ബംഗള്ര്വി
ല്്നിന്്്വന്്ബന്്്വിഡനകണ്്്രിഡലമ്നി
സിപ്്ല്്കൗണ്്സിലര്്ഒളിച്്്കെത്്ിയത.്ഇതി
ഡനക്്ാള്്ദയനീയമാണ്ഡകാല്്ത്്്സംഭവിച്്ത.്
മകരളത്്ില്്മരാഗംറിമപ്ാ്ര്്ട്്്ഡെയത്്കഴിഞ്്
രണ്്രമാസങ്്ള്്ക്്്ള്്ില്്ഇത്വഡരയം്സ്ര
ക്്ിതമായിര്ന്് ഡകാല്്ം ജില്്യിലം് മരാഗഡമ
ത്്ി.ഇമതാഡെസംസ്്ാനഡ്ത്മ്ഴ്വന്്ജില്്ക
ളിലം്മരാഗം പേ്തയ്ക്്ഡപ്്ട്്്. കഴിഞ്്18ന് ദ്
ബായിയില്്നിന്്്വന്്പേ്ാക്്്ളംസവ്മദശിക്്ാ
ണ്മരാഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ഒരാളില്്മരാഗംസ്്ി
രീകരിക്്ാന്്ക്റഞ്്ത്േത്്്ദിവസഡമങ്്ിലം്
മവണഡമന്്ിരിഡ്ക,്േതിഡനട്്ിന്മകരളത്്ിഡല
ത്്ിയഈ പേ്വാസിഈ ദിവസങ്്ളില്് അട്
ത്്ിെേഴകിയഎല്്ാവര്്ക്്്ംവലിയആശങ്്യ്
ണ്്ാവാം.വിമദശത്്്ള്്വര്്നാട്്ിഡലത്്്മപ്ാ്ള്്
മഹാംകവ്ാറവന്്്ന്്അെക്്മ്ള്്മ്ന്്കര്തല്ക
ള്് എട്ക്്ണഡമന്് നിര്്മദശം േലരം് മ്ഖവില
യഡ്ക്്ട്ക്്്ന്്ില്്.അതിഡന്്്വിലയാണ്ഇമപ്ാ്ള്്
നല്്ക്ന്്ത.്
സാധാരണക്്ാര്്മാപത്മല്്,ഐഎഎസ്േദവി
യില്ള്്ഉന്്തഉമദ്യാഗസ്്ന്്മോലം്ഈച്മത
ലമറക്്്ന്്്എന്്തിന്മ്ണ്്്,ഡകാല്്ത്്്ഉദാഹര
ണം. കവ്ാറവന്്്നില്് കഴിയാന്് ജില്്ാ കലകറ്്്ര്്
മനരിട്്്നിര്്മദശംനല്്കിയസബക്ലകറ്്്ര്്അന്
േംമിപശ്ആമരാടം്േറയാഡതസവ്മദശമായഉത്്
ര്്പേ്മദശിമലക്്്മ്ങ്്ിയത്അതീവഗ്ര്തരമായ
വീഴെ് തഡന്.് ഇഡൊന്്്ം ഒര്തരത്്ിലം് വച്്്
ഡോറ്പ്്ിക്്ാനാവില്്.ഒര്രാജയ്ംമ്ഴ്വന്്വലിയ
വിലനല്്കിഡകാവിഡിഡനഡെറ്ക്്ാന്്ഡേൊപ്്ാ
ട്ഡേട്മപ്ാ്ള്്ഇത്്രംെിലര്്-അവര്്എപത്ഉന്്
തരായാലം്- കാണിക്്്ന്്അലംഭാവവം് നിയമ
ലംഘനവം്അതീവഗ്ര്തരമായിത്്ഡന്്കാമണ
ണ്്ത്ണ്്്.

സി.പി.രാജലേഖരൻ
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1.ഇട്ക്്ി2.േള്്ിവാസല്്
3.ഇട്ക്്ി4.1895
5.മലമ്്്ഴ6.മ്ല്്ഡപ്്രിയാര്്
7.മ്ലമറ്്ം8.1970
9.വവഗ10.മോണ്്ഡേന്്ികവ്ിക്്്

മഖ്മര്ര്4

മെമര്ൊ കവ്ിസ്

റോഡിലിറങ്്്ന്്കൊലയാളികള്്,
"കര്്ത്്ാകെഇെര്്കെയ്്്ന്്കെകത്്ന്്്ഇെര്്അറിയ്ന്്ില്്'

മുരളിതുമുുാരുകുടി

ലോക്്് ഡൌണ്്
മ്ന്്ാം ദിവ

സമാക്മ്പ്ള്് ഏതാണ്്്
ഡൊണ്്്റ്്ിഅഞ്്്ശതമാ
നംആള്കളം്അതിമോ
ട്സഹകരിക്്്ന്്്ണ്്്.നല്്
കാരയ്ം. ക്റച്്് മേര്് ഇ
മപ്്ഴം്ഇത്ഡൊലീസ്മാ

യ്ള്്ഒളിച്്്കളിയായിട്്ാണ്കാണ്ന്്ത.്ഡൊ
ലീസ്വരാന്്സാധയ്തയില്്ാത്്വഴികളില്ഡെ
സഞ്്രിക്്്ക,ഡൊലീസിഡനകണ്്ാല്്എഡത്്
ങ്്ിലം്ന്ണേറഞ്്്രക്്ഡപ്്ട്ക,തട്്ിക്്യ
റ്ക,തല്്്ണ്്ാക്്്ക.
"കര്്ത്്ാഡവഇവര്്ഡെയ്്്ന്്ഡതഡത്്ന്്്ഇവ
ര്്അറിയ്ന്്ില്്'എന്്് പേ്മോഗംഉേമോഗി
ക്്ാന്്ഇതില്്േറ്്ിയഅവസരമില്്.േഡക്,്"ഇ
വമോട്ഡൊറ്ക്്ാന്്'ഒര്സാധയ്തയ്മില്്.

കാെണം
1.േലതലമ്റകളില്്ഒരിക്്ല്്മാപത്ംഒര്സ
മ്ഹഡത്്മനരിട്ന്്ഒര്ഡവല്്്വിളിഡയയാണ്
മോകംഇന്്്മനരിട്ന്്ത.്സര്്ക്്ാരം്സമ്ഹ
വം്ഒഡക്്ഒന്്ിച്്്നിന്്ാല്്ഈയ്ദ്്ംജയി
ക്്ാന്്ഒര്സാധയ്തഡയങ്്ിലം്ഉണ്്്.ആസാ
ധയ്തയാണ്ഇത്്രം"മിട്ക്്ന്്ാര്്'ഇല്്ാതാക്്ി
കളയ്ന്്ത.്
2.ഉത്്രവാദിത്്മില്്ാഡതആള്കള്്(ക്റ
ച്്ാള്കള്്ആഡണങ്്ില്്മൊലം്)പേ്വര്്ത്്ിച്്ാ
ല്്ഇമപ്്ഴഡത്്സാഹെരയ്ത്്ില്്നിന്്്ംസ
മ്ഹവയ്ാേനംഎന്്്ള്്ഒര്സാഹെരയ്ത്്ി
മലക്്്കാരയ്ങ്്ള്്കെക്്്ം.ആമറ്്്്ജില്്മകര
ളത്്ില്്എപത്ആള്്ക്്്മോഗംഉണ്്ാകം്എ
ന്്ല്്എപത്മോെിആള്കള്്ക്്്മോഗംഉണ്്ാ
കം്എപത്ലക്്ംമേര്്മരിക്്്ംഎഡ്ന്ഡക്്
യായിരിക്്്ംനമ്്ള്്െിത്്ിമക്്ണ്്ിവര്ന്്ത.്
നമ്്ള്്സര്്ക്്ാര്്നിരമദശങ്്ള്്പ്രണമായം്
മനസിലാക്്ിഅംഗീകരിച്്്സഹകരിച്്ിഡല്്ങ്്ി
ല്്ഈസാഹെരയ്ത്്ിമലക്്്എത്്ാന്്ആഴെ്
കള്്മതി.
3.മകരളത്്ില്്ആള്കള്്നിരാശയിലം്തീ
രാദ്ഖത്്ിലം്ഒഡക്്യാവാന്്ഒര്മോെിമക
സ്കള്്ഒന്്്ംമവണ്്,ഒര്ലക്്ംമതി.മകരള

ത്്ില്് ലഭയ്മായ ആമോഗയ് സംവിധാനങ്്
ള്്ക്്്(ആശ്േപത്ികിെക്്കള്്,ഡവന്്്ിമലറ്്റ്ക
ള്്,ഐസിയ)്അപ്്്റംമോഗങ്്ള്ഡെഎണ്്ം
കെന്്ാല്്േിഡന്്വീട്്ിലം്മോഡിലം്കിെന്്്
മോഗികള്് വായ് വലിക്്്ന്് സമയം ഉണ്്ാ
കം്.അന്്്നമ്്ഡളേരിമോധിക്്ാന്്ഡൊലീ
മോഡൊലീസിഡനഡവട്്ിക്്ാന്്വിര്തന്്ാമോ
ഒന്്്ംഉണ്്ാകില്്.ഇഡൊന്്്ംസംഭവിക്്ാന്്
സാധയ്തയില്്ാത്്തല്്.ആമോഹരിമകരളത്്ി
ഡന്്്ന്റ് മെങ്്്ആമോഗയ്സംവിധാനമ്ള്്
യ്മോേയ്ന്് രാജയ്ങ്്ളില്് മൊലം് എല്്വ
ര്്ക്്്ംമവണ്്ശരിയായെികിത്്നലക്ാന്്അ
വിട്ഡത്്ആമോഗയ്സംവിധാനങ്്ള്്ക്്്കഴി
യ്ന്്ില്്.
4.നമ്്്ഡെസര്്ക്്ാരിനം്ഡൊലീസിനം്ഒ
ഡക്്ഏഡറേണിയ്ള്്കാലമാണ.്വവറസ്
ബാധിതര്ഡെഎണ്്ംനമ്്്ഡെആമോഗയ്സംവി
ധാനങ്്ള്ഡെേരിധിക്്്ള്്ില്്നിറ്ത്്്കഎ
ന്് ഉത്്രവാദിത്്ം ഒര് വശത്്്. മോക്്്
ഡൌണ്് ആയിരിക്്്ന്് കാലത്്് ആള്ക
ള്്ക്്് ഭക്്ണം ഉറപ്്ാക്്്ന്് മോലി മറ്വശ
ത്്്. വരാനിരിക്്്ന്് സാധയ്മായ ദ്രത്്ങ്്
ള്്ക്്്തയാഡറട്മക്്ണ്് ഉത്്രവാദിത്്ം മവ
ഡറ.ഇതിനിെയില്്നിരമദശങ്്ള്്അറിയാഡത
യം്മനസിലാക്്ാഡതയം്വഴിയിലിറങ്്ിമിട്
ക്്്കാണിക്്്ന്്വഡരനിയപത്്്ിമക്്ണ്്ിവര്
ന്്ത്എപത്നിര്്ഭാഗയ്കരമാണ.്
5.ഞാന്്ഒരിക്്ല്്േറഞ്്താണ,്ഒരിക്്ല്്
ക്െിേറയാം.ഈമോക്്്ഡൌണ്്നമ്്്ഡെ
അവസാനഡത്്ൊന്്സ്ആണ.്ഇതിമോട്സ
മ്ഹം പ്രണമായി സഹകരിച്്ാല്് മാപത്മമ
വവറസ്ബാധിതര്ഡെഎണ്്ം നമ്്്ഡെആ
മോഗയ്സംവിധാനങ്്ള്ഡെേരിധിക്്കത്്്നി
ര്്ത്്ാന്്ഒര്സാധയ്ഡതഡയങ്്ിലം്ഉള്്്.അ
മപ്്ള്്സഹകരണംസവ്മനമസ്്ഡെഉളളതം്
കാരയ്ങ്്ള്്മനസിലാക്്ിഉള്്തം്സമ്്്രണ
വം്ആയിരിക്്ണം.സര്്ക്്ാര്്നിയപത്്്ിച്്ിട്്ി
ല്്ാത്്കാരയ്ങ്്ള്്ഒഡക്്ഡെയ്്ാംഎന്്്ള്്ത
ല്്,നിയപത്്്ിച്്വതീര്്ച്്യായം്ഡെയ്്ില്്,നിയ
പത്്്ണമില്്ാത്്വതഡന്്ആവശയ്ഡമങ്്ില്്മാ
പത്ംഡെയ്്്ംഎന്്തായിരിക്്ണംനമ്്്ഡെരീ
തി.
5. ഉദാഹരണത്്ിന് അതയ്ാവശയ്ത്്ിന് ഭ
ക്്്യവസത്്ക്്ള്്വാങ്്ാന്്മൊകാന്്നമ്ക്്്

നിയപത്്്ണമില്്.അമപ്്ള്്മവണഡമങ്്ില്്ഭഷയ്
വസത്്ക്്ള്് വാങ്്ാനാഡണന്് മേരില്് എ
ന്്്ംപ്റത്്ിറങ്്ാം.അഡല്്ങ്്ില്്േതിവ്മൊ
ഡലരമട്്മ്മന്്ദിവസമത്്ക്്്ള്്വസത്്
ക്്ള്് മാപത്ം വാങ്്ി ഇെക്്ിെക്്് പ്റത്്ിറ
ങ്്ാം.ഇത്രണ്്്ംഡതറ്്ാണ.്നമ്്ള്്പ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്ത്േരമാവധിക്റക്്്ക.േറ്്്ന്്വര്്ഒ
രാഴെ്ക്്്ള്്സാധനങ്്ള്്വാങ്്്ക.നമ്്ള്്
എത്്ിന്മൊക്ന്്്,എപത്അതയ്ാവശയ്മായി
മൊക്ന്്്എന്്ഡൊന്്്ംവവറസിഡനബാ
ധിക്്്ന്്കാരയ്മല്്.മറ്്്ള്്വര്മായിക്ട്്ിമ്ട്്്
ന്്ഒര്സ്്ലവം്നഡമ്്വവറസ്ബാധിക്്ാ
ന്ള്്സാധയ്തക്ട്്്ന്്്.യാപത്കളം്ക്ട്്ിമ്ട്്
ലം്എപത്ക്റക്്്മന്്അപത്യം്വിജയസാ
ധയ്തക്ട്ന്്്.
6.ഇഡൊഡക്്േലരം്േലവട്്ംേറഞ്്താ
ണ.്എന്്ിട്്്ംഅതയ്ാവശയ്മില്്ാഡതപ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്വര്്അവര്ഡെമാപത്മല്്നമ്്്ഡെസമ്ഹ
ത്്ിഡന്്് ഡൊത്്ംആമോഗയ്ം ക്ഴപ്്ത്്ിലാ
ക്്്ന്്വരാണ.്അവര്്അങ്്ഡനആപഗ്ഹിച്്ാ
ലം്ഇഡല്്ങ്്ിലം്നാഡളമകരളത്്ില്്േതിനാ
യിരങ്്ള്്ഈമോഗംഡോണ്്്മരിച്്ാല്്അവ
ര്ഡെ രക്്ംഇരിക്്്ന്്ത്ഇമപ്്ള്് ഡൊലീ
സിഡന്്് കണ്്്ഡവട്്ിച്്് "ഡവറ്ഡത'പ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്ഈമഹാന്്ാരിലായിരിക്്്ം.ഇന്്വര്്
ഡവറം്സാമ്ഹയ്മപ്ദാഹികളാണ,്നാഡളഅ
വര്് ഡോലയാളികളാകം്.അത്അവര്്ക്്്ം
സമ്ഹത്്ിനം്മനസിലാവ്മ്പ്മഴക്്്ംകാ
രയ്ങ്്ള്്അവര്ഡെയം് ഡൊലീസിഡന്്്യം് ഒ
ഡക്് വകവിട്്് മൊയിരിക്്്ം. (മകരളത്്ി
മനക്്ാള്് േത്്ിരട്്ിആമോഗയ്സംവിധാന
ങ്്ള്് ഉള്്യ്മോേയ്ന്് രാജയ്ങ്്ളില്്മരണ
ങ്്ള്്ആയിരങ്്ളില്്എത്്ി,അമപ്്ള്്മകരള
ത്്ില്്േതിനായിരങ്്ള്്സംഭവിക്്ാന്്േറ്്ാ
ത്്ഡൊന്്്മല്്)
7.മഴവന്്ാലം്മപത്്്ിവന്്ാലം്സമയവം്
കാലവം്മോക്്ാഡതഡയ്്ട്്ിയം്ഓവര്്വെമം്
ഡെയ്്്ന്്വരാണ്നമ്്്ഡെഡൊലീസ്കാര്്.ഇ
മപ്്ഴം്ഈ ഡോമോണയ്ദ്്ത്്ിഡന്്് മ്ന്്ി
ലം്അവര്ണ്്്.ഇത്്വണേഡക്്അവര്ഡെ
ആമോഗയ്വം്ജീവനം്േണയഡപ്്ട്ത്്ിയാണ്
അവര്്ഈമോലിഡെയ്്്ന്്ത.്അവഡരഎപത്
അഭിനന്്ിച്്ാലം്മതിയാവില്്.അവഡരഡോണ്്്
ഈസാഹെരയ്ത്്ില്്ലാത്്ിവകയിഡലട്പ്്ി

ക്്്ന്്ത്ഒര്സമ്ഹഡമന്്താരത്്ില്്നമ്്്
ഡെേരാജയംആണ.്
8.ഓമോവീട്്ിലം്പ്റത്്ിറങ്്ാന്്മൊക്
ന്്ആള്കമോട്വീട്്്കാര്്തഡന്്ഈകാരയ്ം
േറയണം.ഇഡല്്ങ്്ില്്നാട്്്കാര്്േറയണം.അ
വഡരഡൊലീസ്േിെിക്്്ന്്മൊഅെിഡോള്്്
ന്്മൊരണ്്്വര്്ഷംജയിലില്്മൊമകണ്്ിവ
മന്്ക്്ാവ്ന്്മൊഒന്്്മല്്പേ്ശ്നം.അവര്ഡെ
ഉത്്രവാദിത്്മില്്ാത്്ഡേര്മാറ്്ംനമ്്്െസ
മ്ഹത്്ില്്ഒര്ക്ട്്ക്്്ര്തിഉണ്്ാക്്്ംഎന്്
താണ.്
9.ഇനിയിഡൊഡക്്േറയാന്്അധികംസമ
യമില്്.ഡോമോണയ്ഡെമകപന്്്ംനമ്്്ഡെമന
ഡര വരികയാണ.് നമ്്്ഡെ ആമോഗയ്പേ്വ
ര്്ത്്കര്്അവര്ഡെജീവന്്േണയംവച്്്ആ
യ്ദ്്ത്്ിന് തയാഡറട്ക്്്കയാണ.് അവ
ര്്ക്്് േിന്്്ണ നലക്ാന്് മറ്്്ള്്വര്് പശ്മി
ക്്്ന്്്.മരണംവെനയില്്നിന്്്ംഇറ്്ലി
യില്്നിന്്്ംഒഡക്്മാറിനിങ്്ള്ഡെഡൊട്്
ട്ഡ്ത്ത്്്മ്പ്ള്്വീെിന്പ്റത്്്മൊയിട്്്
വീട്്ിഡലകട്്ിലിനെിയില്്നിന്്്മൊലം്ഈ
സാമ്ഹയ്മപ്ദാഹികള്് പ്റത്്ിറങ്്ില്്. േ
ഡ്ക്അമപ്്മഴക്്്ംഅവരാല്്േറ്്്ന്്മപ്ദാ
ഹംഒഡക്്അവര്്സമ്ഹത്്ിന്ഡെയത്ിരി
ക്്്ം.അതന്വദിക്്ര്ത.്ഇവഡരവീട്്ില്്ത
ഡന്്തെമയണ്്ത്നമ്്മോമോര്ത്്ര്മെയം്
ഉത്്രവാദിത്്മാണ.്ഡൊലീസിന്മവഡറഏ
ഡറഉത്്രവാദിത്്ങ്്ള്്ഉള്്സമയമാണ.്
ഈരംഗത്്് പേ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ഡിജിേി
മ്തല്് മോം ഗാര്്ഡ് വഡരയ്ള്് എല്്ാ
ഡൊലീസ്കാര്്ക്്്ം എഡ്ന്് അഭി നന്്ന
വം്നന്്ിയം്അറിയിക്്ാന്ള്്അവസര
മായിക്്്െി ഞാന്്ഈ മലഖനഡ്ത്എട്
ക്്്ന്്്.  നിര്്ഭാഗയ് വശാല്് യ്ദ്്ത്്ി ഡ്ന്്
ഏറ്്വം്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ള്്ഭാഗംവര്ന്്മതയ്
ള്്്.കാരയ്ങ്്ള്്ശരിയാവ്ന്്തിന്മ്ന്്പ്
ക്ട്തല്്വഷളാകം്.അതിനാല്്നിങ്്ള്്
സവ്ത്്ംആമോഗയ്ം (മാനസികാമോഗയ്ംഉ
ള്്പ്്ഡെ)േരമാവധി പശ്ദ്്ിക്്്ക.മോഡില്്
ഇറങ്്ി മോ കാണിക്്്ന്് ഒര്ച്ര്ങ്്ിയ
അളവ്സാമ്ഹയ്മപ്ദാഹികള്്ഒഴിച്്ാല്്സമ്
ഹംഇതിന്മ്നഡൊരിക്്ല്മില്്ാത്്രീതി
യില്്നിങ്്ള്ഡെേിന്്ില്ണ്്്.ഈയ്ദ്്ംനമ്്
ള്്ജയിമച്്തീര.്

പലായനവംുതിരിചുുുവരവംു

നകെളരത്്യാരകബാധിച്്പര്ളയകാലത്്്ംതിര്വനന്്പ്െം
സ്െക്്ിതവം്ഭപര്വ്മായിര്ന്്്.ജനങ്്ള്്പ്റത്്ിറങ്്ാത്്ഒെവസെവം്

ഓര്്മയില്്ഉണ്്ായിട്്ില്്.അത്രകാണ്്ായിെിക്്ാംആള്്ക്്ാര്്
രവളിയിലിറങ്്ാന്ള്്പര്വണതകാണിക്്്ന്്തം്.

്് 

നിയമംലംഘിക്്്ന്്വരെ
കര്്ശനമായിനനെിടണം
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ബ്്്ഇരക്്ണമിമ്തൽഒമാനമത്്ിവണെ,
വിെവാങ്്ിയത്ഫിഷറീസ്രമഖലയിണലഅതികായന
സംസ്്ാെലത്്മത്്്യബന്്െവയ്

വസായരംഗംെവീകരിക്്്ന്്
രിലം്അന്്ാരാഷ്തട്െിെവാരത്്ിഞെക്്്
രാജയ്ലത്്ഫിഷറീസ്-സമ്തേ്പഠെരംഗ
ലത്്ഉയരത്്്ന്്രിലം്മ്ഖയ്പങ്്്വഹിച്്
ശാസത്ര്ജ്്ലെയാണ്ഞോ.എ.രാമചതദ്്്
ല്്്മരണഞത്്ലടഞകരളത്്ിന്െഷ്ടമാ
യത.്രാജയ്ലത്്ആേയ്ലത്്ഫിഷറീസ-്സ
മ്തേ്പഠെസരവകൊശാെയായക്ഞോ
സിലെ,ര്പീകരണംകഴിഞ്്്പത്്്വര
ഷംപിന്്ിട്ഞപ്്ഞഴക്്്ം,രാജയ്ാന്്രതപ്
ശസര്ിയിഞെക്്്ഉയരത്്ിയത്അഞദ്്ഹ
ത്്ില്്്േീരഘവീഷണഞത്്ലടയ്ള്്ച്
വട്വയപ്്്്കളായിര്ന്്്.
കടെിലെിന്്്ംപ്ഴകൾഉൾപ്്ലടയ്

ള്്ജൊശയങ്്ളിലെിന്്്ംമത്്്യക്്്
ഞ്്്ങ്്ൾഉൾലപ്്ലടയ്ള്്സരവരിലെ
യം്ഞൊരിലയട്ക്്്ന്്അശാസത്ര്ീയമ
ത്്്യബന്്െരീരികൾക്്്എരിലരഅഞദ്്
ഹംപടലോര്രിയിര്ന്്്.ഒര്തപ്ാവശയ്
ലമങ്്ിലം്തപ്ജെെംെടത്്ാനഅന്വേി
ച്്ഞശഷഞമമത്്്യങ്്ലളപിടിക്്ാവ്എന്്
രായിര്ന്്്അഞദ്്ഹത്്ിലെെിെപാട.്മ
ത്്്യസമ്്ത്്ില്്്വരധെവിലൊപ്്ംതപ്
ക്രിയ്ലടകജവസംത്െിരാവസ്്
യക്്്്ഇത്അെിവാരയ്മാലണന്്്ംഅഞദ്്
ഹംവിശവ്സിച്്്.ഇരിൊയിശാസത്ര്സമി
രികളിലെിരന്്രംവാേിച്്്.
ഇന്്്യയിലഅഞദ്്ഹത്്ില്്്െിെപാട്

കൾെടപ്്ായിലല്്ങ്്ിലം്ഒമാനആെിരഞേ
ശങ്്ൾരണ്്്ംകകയം്െീട്്ിസവ്ീകരിച്്്.
േീരഘൊൾഒമാനസ്ലത്്ാല്്്ഫിഷറീ
സ്അകഡ്വസറായിര്ന്്്.മത്്്യസമ്്
ത്്്ഏരാണ്്്വറ്്ിഞപ്്യിര്ന്്ഒമാനരീര
ത്്്മത്്ിയ്ലടയം്അയിെയ്ലടയം്ക്

ഞ്്്ങ്്ള്ലടസമ്ദ്്ിരിരിച്്്ലൊണ്്്വ
ര്വാനഞോ.രാമചതദ്്്ല്്്െിരഞേശങ്്ൾ
ക്്്കഴിഞ്്്.
വരാെിരിക്്്ന്്ത്ജെവിഭവങ്്ൾഞക

തദ്്്ബിന്്്വായബ്്്ഇഞക്്ണമിയാലണ
ന്്്ം630മ്പ്്രിഞെലറകിഞോമീറ്്രസമ്തേ്
രീരവം്എണ്്ിയാലോട്ങ്്ാത്്ഉൾൊട
നജൊശങ്്ളം്കായല്കളം്പ്ഴകളം്
െിറഞ്്ഞകരളംഅരിൊയിഇഞപ്്ഞഴര
യാലറട്ക്്ണലമന്്്ംകാെത്്ിന്മ്നഞപ
അഞദ്്ഹംവിളംബരംലചയത്.്ഇന്്്യയി
ലെആേയ്ലത്്ബ്്്ഇഞക്്ണമിഞൊൺ
ഫറനസ്കഴിഞ്്െവംബറിലലൊച്്ിയി
ലെടന്്ത്അഞദ്്ഹത്്ില്്്തശ്മഫെമായി
ട്്ാണ.്
ഏഷയ്യിലെരലന്്രണ്്ാമലത്്ബ്്്ഇ

ഞക്്ണമിഞൊൺഫറസായിര്ന്്്അത.്
ഇന്്്യനമഹാസമ്തേ്ത്്ില്്്രീരത്്്ള്്
28രാജയ്ങ്്ള്ലടസംഘടെൊയഅഞോറ
യായം്ഇന്്്യനവിഞേശകാരയ്മതന്്്ാെയ
വ്മായിര്ന്്്മ്ഖയ്പങ്്ാളികൾ.അഞോറ
യ്ലടഏഷയ്വനകരയിലെഞകതദ്്്ംലൊച്്ി
യില,ക്ഞോസ്കാംപസിലസ്്ാപിക്്ാ
ന്ള്്രീര്മാെംതപ്ഖയ്ാപിച്്്ലൊണ്്ാണ്
അഞോറലസതക്ട്്റിജെറലഞോ.ഞോംവ്
ഞോഞോഞക്വലൊച്്ിയിലെിന്്്മടങ്്ി
യത.്ഈഞകതദ്്്ംെിെവിലവര്ന്്ഞോലട
ഇന്്്യനമഹാസ്തേ്ത്്ിലെമ്ഴ്വനകപ്്
ലഗരാഗരവം്മത്്്യബന്്െവം്െിയ
തന്്്ിക്്്ന്്സംവിധാെങ്്ള്ലടഞകതദ്്്മാ
യിമാറം്ക്ഞോസ.്ഒപ്്ംക്ഞോസ്ബ്്്
ഇഞക്്ണമിഅക്്ാേമിക്രെത്്ിലപഠി
പ്്ിക്്്ന്്ഏഷയ്യിലെആേയ്ലത്്സരവക
ൊശാെയം്ആയിമാറം്.
1982ലക്സാറ്്ിലെിന്്്ഒന്്ാംറാങ്്്

ഞെടിയാണ്രവിപ്രംആെപ്്ാട്്്വീട്്ിലരാ
മചതദ്്്നഎംഎസ്സിഇനതഡ്സത്ട്ീസ്ഫി
ഷറീസ്ഞൊഴസ്്പാസായത.്ത്ടരന്്്
1984ലഅതഗ്ികൾച്്രസയനറ്്ിറ്്്്്പരീക്്
ഞേശീയരെത്്ിലഒന്്ാംറാഞക്്ലടപാ
സായി.ഗ്ജറാത്്ിലെലസനതട്ലഇനറ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്്ഒഫ്ഫിഷറീസ്ലടകഞ്ോളജിയിലശാ
സത്ര്ജ്്ൊയിഔഞേ്ോഗികജീവിരംആ
രംഭിച്്്.എട്്്വരഷത്്ിന്ഞശഷംഅധയ്ാപ
െരംഗഞത്്ക്്്ച്വട്മാറ്്ിക്സാറ്്ിലറീ
ഡറായിെിയമിരൊയി.17വരഷംക്സാ
റ്്ിലലത്ോഫസറായിഞസവെംഅന്ഷഠ്ി
ച്്്.വയ്വസായികമത്്്യഉലപാേെത്്ില
ജപ്്ാെിലെിന്്്എട്്്മാസലത്്പരിശീെ
െവം്ഞോളണ്്ിലെലഡലഫ്യ്ണിഞവ
ഴസ്ിറ്്ിയിലഞോറ്്്്്ഞോകറ്്്ഞററ്്്ംഞെടി.
ഫിഷറിസ്രംഗവ്മായിബന്്ലപ്്ട്്െിരവ

ധിഅന്്ാരാതഷ്്്സമിരികളിലഇന്്്യലയ
തപ്രിെിധീകരിച്്്.
ക്സാറ്്ിലഒനപത്വരഷത്്ിഞെഞറ

ക്്ാെംരജിസത്ട്ാറായിഞസവെംഅന്
ഷഠ്ിച്്്.ക്സാറ്്ിലെരലന്്ഇനതഡ്റ്്്്ീയ
ലഫിഷറീസ്സക്്ളില്്്ഡയറകറ്്്റായി
ക്്്ഞപ്്ഴാണ്2016ജ്ണിലകവസ്ചാ
നസെറായിെിയമിരൊയത.്അട്ത്്
അധയ്യെവരഷംക്ഞോസിലഫ്ഡ്ലട
കഞ്ോളജിയിലഎംലടകം്ലോത്ജെങ്്
ൾക്്്പരിസ്്ിരിവിേയ്ാഭയ്ാസത്്ിന്
ലൌകരയ്ലോര്ക്്്ന്്രിന്ഓൺകെന
ഞൊഴസ്്കളം്ത്ടങ്്്ന്്രിന്ള്്ത്ക
വകയിര്ത്്ിയബജറ്്്യ്ണിഞവഴസ്ിറ്്ിഭ
രണസമിരിഞോഗത്്ിലഏരാനം്േിവ
സംമ്നപ്അവരരിച്്്പാസാക്്ിയഞശഷ
മാണ്അതപ്രീക്്ിരമായവിടവാങ്്ല.

.ഡോ.രാമചനദുുുൻരാജയുാനുുരഡോൺഫറൻസിൽനപുസംഗികുുുനുുു

ക്പോസ്വവസ്ചാൻസലർ
പോ.എൊമചപദ്്്ൻഅത്്െിച്്്
കളമഞശരി: തപ്മ്ഖ ഫിഷറീ
സ് ശാസത്ര്ഞജ്നം് ഞകരള
ഫിഷറീസ്സമ്തേ്പഠെസരവ
കൊശാെയ്ലട (ക്ഞോസ)്
കവസ് ചാനസെറ്മായ
ഞോ.എരാമചതദ്്്ന(61)അന്്
രിച്്്.ലവള്്ിയാഴച്ലവള്പ്്ിന്
രണ്്ിന്കളമഞശരിയിലെവസ
രിയിലലവച്്്ഹ്ോയാഘാര
ലത്് ത്ടരന്്ായിര്ന്്് അ
ന്്്യം.ക്സാറ്്്സക്്ൾഓഫ്ഇ
നഡസത്ട്ിയലഫിഷറീസ്ഡയ
കറ്്്റായിര്ന്് ഞോ.രാമചതദ്്്
നക്സാറ്്്രജിസത്ട്ാറായം്തപ്
വരത്്ിച്്ിര്ന്്്.2016ജ്ണി
ൊയിര്ന്്് ക്ഞോസില്്്
കവസ്ചാനസെറായിസ്്ാെഞമറ്്
ത.്ലൊച്്ിയിലെആേയ്കാെഞമയറം്
ഞൊൺതഗ്സ് ഞെരാവ്മായിര്ന്്
ലക.എസ.്എന. ഞമഞോല്്് മകൊ
ണ.്

സ്ലത്്ാഞെറ്്്ഓഫ്ഒമാല്്്
ഫിഷറീസ്അകഡ്വസറായം്ഫിഷ
റീസ്സംബന്്മായെിരവധിഞേശി
യ -അന്്രഞേശിയസമരികളില
എകസ്ഞ്പരട്്് അംഗമായം് തപ്വര
ത്്ിച്്്വരികയായിര്ന്്്.കഴിഞ്്
െവംബറില ഇന്്്യയിലെ ആേയ്
ലത്്ഇ്്്രൊഷണലബ്്്ഇഞക്്
ണമിഞൊൺഫറനസ്ലൊച്്ിയില
െടന്്ത്ഞോ.എ.രാമചതദ്്്ല്്്ഞെ
ത്രവ്ത്്ിൊയിര്ന്്്.ഫിഷറീസ്രം
ഗത്്്അന്്ാരാതഷ്്് രെത്്ില തശ്
ദ്്ിക്്ലപ്്ട്്മ്ന്്്റിഞെലറതപ്ബന്്
ങ്്ള്ലടയം്െിരവധിപ്സര്കങ്്
ള്ലടയം്രചിരാവാണ.്132വിേയ്ാര

ത്്ികൾഞോ.രാമചതദ്്്ന്കീഴിലഗ
ഞവഷണംെടത്്ിപിഎച്്്ഡിബിര്
േംഞെടി.

ഞോളണ്്ിലെലഡലഫ്യ്ണി
ഞവഴസ്ിറ്്ിയിലെിന്്ാണ്ഞോ.രാമ
ചതദ്്്നഞോറ്്്്്പിഎച്്്ഡിബിര്േം
ഞെടിയത.് ഞവമ്്ൊട്്് കായെിലെ
പ്്ാറ്്്്ിക് മാെിെയ്ലത്്ക്റിച്്് ക്
ഞോസ്െടത്്ിയപഠെത്്ിന്ഞെ
ത്രംെലകിയഞോ. രാമചതദ്്്ന,
സമ്തേ്പരിസ്്ിരിയം്കാൊവസ്്
വയ്രിയാെവം് ഡിസാറ്്്്ര മാലെ
ജല്മന്്്്ംഐശ്്ികവിഷയങ്്ളായി
എംഎസ്സിഞൊഴസ്്കൾക്ഞോ
സിലആരംഭിക്്്കയം് ലചയത്.്
ഇടപ്്ള്്ി കാംപിയനസക്്ൾഅ
ധയ്ാപികയായഞോ.സന്ജരാഞജ
ശവ്രിയാണ്ഭാരയ്.ഏകമകനരാഹ്
ലരാമചതദ്്്നസിംഗപ്്്രിലഷിപ്്്
എനജിെീയറാണ.്സംസക്ാരംെട
ത്്ി.

വാഹനരരഖകള്്
അതയ്ാവശയ്ത്്ിരന
പരിരോധിക്്ാവ്
രിര്വെന്്പ്രം:െിഞോധൊജ്്െം
ഘിച്്്എത്്്ന്്വാഹെങ്്ൾ്്രടയ്ഞപ്്
ൾ്്അരയ്ാവശയ്മാലണങ്്ില്്മാതര്ഞമവാഹ
െത്്ില്്്ഞരഖകൾ്്പരിഞോധിക്്ണ്്ത്
ളള്എന്്്സംസ്്ാെലോെീസ്ഞമധാവി
ഞോകെ്ാഥ്ലബഹറ്വയ്ക്്മാക്്ി.എല്്ാ
ലോെീസ്ഉഞേ്ോഗസ്്ര്്ക്്്ംഇക്്ാരയ്ം
വയ്ക്്മാക്്ിെിര്്ഞേശംെല്്കി.
പരിഞോധെെടത്്്ഞപ്്ൾ്്വാഹെ

ങ്്ള്ലടെീണ്്െിരര്പലപ്്ട്ന്്ത്ഒഴി
വാക്്ണം.ഒഞന്്രഞട്്തപ്ധാെജംക്
ഷന്കൾ്്മാതര്ംഞകതദ്്്ീകരിച്്്പരിഞോധ
െടത്്ാലരവിവിധസ്്െങ്്ളിൊയിപരി
ഞോധെെടത്്ണം.കവറസ്പകരാന്
ളളസാധയ്രപരമാവധിഒഴിവാക്്ാന്്ഇ
ത്മ്െംകഴിയ്ലമന്്്ംഡിജിപിപറ
ഞ്്്.

നൊറിയർപോഡൗണിൽെിന്്്
മര്ന്്്കനട്്ട്ത്്്െൽകിനൊലീസ്
ലൊച്്ി:ലപലട്്ന്്്ണ്്ായഞോക്്്ഡൗ

ണിലക്ട്ങ്്ിഞപ്്യത്െിരവധിഞപര്
ലടജീവിരമാണ.്അരിെിലടകയ്ാനസര
ബാധിരൊയമകന്ഞവണ്്ിലൊറിയ
റിലഎത്്ിയ മര്ന്്് ഞോഡൗണില
െിന്്്വീലണ്്ട്ത്്്കിട്്ാനഅമ്്യക്്്്
ലോെീസ്ഞറ്്്്ഷനകയഞറണ്്ിവന്്്.
കാഞ്്ിരമറ്്ം സവ്ഞേശി സ്കബേ

അയ്ബാണ്ഇന്്ലെരാവിലെപാൊ
രിവട്്ംജെകമതര്ിലോെീസ്ഞറ്്്്ഷെി
ലഎത്്ിയത.്കയ്ാന്്സര്്ഞോഗിയായ
മകന്ഞവണ്്ിഅയച്്മര്ന്്്ലത്ോഫഷ
ണല്്ലൊറിയറില്്്ഓഫിസില്്ലപട്്്
ഞോയി.അത്കിട്്ാനസഹായമഭയ്രഥി
ച്്ാണ്സ്കബേഇനസല്പകറ്്്ലറക
ണ്്ത.്ലോെീസ്െടത്്ിയഅഞെ്വഷണ
ത്്ിലലൊറിയര്്ഞോഡൗൺ്്രണ്്്േി
വസംമ്ന്്പ്പ്ട്്ിയരായിവിവരംെഭി
ച്്്.ഞോഡൗൺച്മരെയ്ണ്്ായിര്ന്്
ആള്ലടകകയില്ണ്്ായിര്ന്്െമ്്ര്്
സവ്ിച്്്ഓഫ.്അവസാെംഇ്്്രലെറ്്ില
രപ്്ി മലറ്്ര് െമ്്ലറട്ത്്്. അതം്
സവ്ിച്്്ഓഫ.്

ത്ടരന്്്ജെകമതര്ിച്മരെയ്ള്്
സ്ധീഷ,്മഞഹഷ്എന്്ീസിവിലലോ
െീസ്ഓഫിസരമാലരവിഞവകാെദ്്ഞോ
ഡിലെലത്ോഫഷണലലൊറിയറില്്്
ഞോഡൗണിഞെക്്്അയച്്്.സ്്ാപെ
ത്്ില്്് മം്കബഓഫിസില്് ബന്്
ലപ്്ട്്ിട്്്ംഫെമ്ണ്്ായില്്.അവസാെം
ഞോഡൗൺ്് ലകട്്ിടത്്ില്്് ഉടമസ്്
ലെവിളിച്്്വര്ത്്ി.അഞദ്്ഹംഅവിട്

ലത്്ലസകയ്്രിറ്്ിലയവിളിച്്്ഒര്മണി
ക്്്ര്്രപ്്ിമര്ലന്്ട്ത്്്.മര്ന്്്മായി
ലോെീസ്കാരഞറ്്്്ഷെിലെത്്ി.ത്ടര
ന്്്ഇനസല്പകറ്്്രരലന്്അത്അമ്്
യക്്്്കകമാറി.സാമ്്ത്്ികതപ്രിസ
ന്്ിഞെരിട്ന്്ആഅമ്്യക്്്്അലോ
ര്വെിയആശവ്ാസമാലയന്്്അവര്
ലടെിറഞ്്കണ്്്കൾ്്ലവളിലപ്്ട്ത്്്
ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.

സുബൈദഅയുൈിനുപാലാരിവടുുംപൊലീസ്മരുനു്ുബൈമാറുനുുു.

ണോല്്ംസബ്കലകറ്്്ര്്
അന്പംമിരര്യക്്്്സസ്ണപന്്ഷന്്

രിര്വെന്്പ്രം:വീട്്്െിരീക്്ണത്്ില്്െിന്്്
മ്ങ്്ി സവ്ഞേശമായ കാൺപ്രിഞെക്്് ഞോയ
ലൊല്്ംസബ്കെകറ്്്ര്്അന്പംമിതശ്യക്്്്സ
സ്ലപന്്ഷന്്. ലൊഞോണയ്ലട പശ്്ാത്്െ
ത്്ില്് വീട്്്െിരീക്്ണത്്ില്് കഴിയണലമന്്
െിര്്ഞേശംെംഘിച്്രിലെത്ടര്്ന്്ാണ്െടപടി.
വിഞേശയാതര്കഴില്ഞ്ത്്ിയരിൊൊണ്അ
ന്പംമിതശ്ഞോട്വീട്്ില്്െിരീക്്ണത്്ില്്കഴി
യാന്്െിര്്ഞേശിച്്ത.്
റവെയ്്മതന്്്ിഇ.ചതദ്്്ഞശഖരല്്്ശ്പാരശ

ലയത്ടരന്്ാണ്അച്്ടക്്െടപടി.ലൊല്്ംജി
ല്്ാകെകറ്്്രബി.അബ്്്ൾൊസരസബ്കെകറ്്്
രലക്്രിലരെടപടിഞവണലമന്്ശ്പാരശഞോ
ലടസമരപ്്ിച്്റിഞപ്്രട്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിക്്്റവെയ്്മ
തന്്്ികകമാറിയിര്ന്്്.
രല്്്കണ്്്ലവട്്ിച്്ാണ്വീട്്ിലെിന്്്അന്

പംമിതശ്പ്റത്്്കടന്്ലരന്്്അഞദ്്ഹത്്ില്്്
ഗൺ്്മാന്്ലോഴിെല്്കിയിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഇ
ത്പ്ര്്ണമായം്വിശവ്ാസത്്ിലെട്ത്്ിട്്ില്്.ഗ
ൺ്്മാലെരിലരയം്െടപടിക്്്സാധയ്രയ്ണ്്്.
ലഫതബ്്വരി18മ്രല്്മാര്്ച്്്18വലരസിംഗ

പ്്്ര്്,മഞെഷയ്യാതര്കൾ്്ക്്്അവധിയിൊയിര്
ന്്്അന്പംമിതശ്.മാര്്ച്്്18ന്രിരിലച്്ത്്ിയ
ഇഞദ്്ഹഞത്്ട്വീട്്്െിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയണ
ലമന്്്ആഞോഗയ്വക്പ്്്ആവശയ്ലപ്്ട്കയായി
ര്ന്്്.ഇത്തപ്കാരംലൊല്്ലത്്ഔഞേ്യാഗിക
വസരിയില്്വീട്്്െിരീക്്ണത്്ിൊയിര്ന്്്.
വിവരങ്്ൾ്്രിരക്്്ന്്രില്്്ഭാഗമായിആ

ഞോഗയ്തപ്വര്്ത്്കര്്വിളിക്്്ഞപ്്ലഴല്്ാംെിരീ
ക്്ണത്്ില്്ത്ടര്കയാലണന്്രീരിയിൊണ്
ഇഞദ്്ഹം മറ്പടി െല്്കിയിര്ന്്ത.് എന്്ാല്്
26ന്ആഞോഗയ്തപ്വര്്ത്്കര്്സബ്കെകറ്്്റ്ലട

വസരിയിലെ
ത്്ിയഞപ്്ഴാ
ണ് അഞദ്്ഹം
അവിലട െി
ന്്് രക്്ലപ്്ട്്
രായി മെസി
ൊക്്ിയത.്
െിരീക്്ണ
ത്്ിെിരിക്്ാന്്ആവശയ്ലപ്്ട്്മാര്്ച്്്19ന്രലന്്
അന്പംകാൺ്്പ്രിഞെക്്്ഞോയരായാണ്വി
വരം.രിര്വെന്്പ്രംവിമാെത്്ാവളംവഴിയാ
ണ്കാൺ്്പ്രിഞെക്്്കടന്്ത.്
ത്ടര്്ന്്്ലൊല്്ംകെകറ്്്ര്്ബി.അബ്്്ലൊ

സര ഞെരിട്്് വിളിച്്്അഞെ്വഷിച്്ഞപ്്ൾ്് രാന്്
ബംഗള്ര്വിൊലണന്്്സബ്കെകറ്്്ര്്കളവ്പ
റഞ്്്.ടവര്്ലോഞക്്ഷല്്്അടിസ്്ാെത്്ില്്
െടത്്ിയഅഞെ്വഷണത്്ിൊണ്അഞദ്്ഹംജന്്
ൊടായ കാൺ്്പ്രിൊണ് ഉള്്ലരന്്് ലരളി
ഞ്്ത.്അന്പംമിതശ്യല്ക്്രിഞരെടപടിഞവ
ണലമന്്്റവെയ്്മതന്്്ിഇ.ചതദ്്്ഞശഖരന്്ആവ
ശയ്ലപ്്ട്്ിര്ന്്്.വിഷയലത്്ക്്്റിച്്്ള്്ലൊല്്ം
കെകറ്്്റ്ലടറിഞപ്്ര്്ട്്്,സബ്കെകറ്്്ര്്ലക്്രി
ലരഅഞെ്വഷണംഞവണലമന്്ശ്പാര്്ശഞോലട
റവെയ്്മതന്്്ിമ്ഖയ്മതന്്്ിക്്്കകമാറ്കയായി
ര്ന്്്.
അന്പംമിതശ്യ്ലടെടപടിസര്്വീസ്ചട്്ങ്്

ള്ലടെംഘെമാലണന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയാണ്ലൊ
ല്്ംകെകറ്്്ര്്റവെയ്്മതന്്്ിക്്്റിഞപ്്ര്്ട്്്സമര്്പ്്ി
ച്്ത.്ആഞോഗയ്തപ്വര്്ത്്കര്ലടെിര്്ഞേശങ്്ൾ്്
പാെിക്്ാരിര്ന്്ത്അച്്ടക്്െംഘെമാണ.്ര
ലന്്യമല്്യഥാര്്ഥവിവരംമറച്്്വയക്്്ാനം്തശ്
മമ്ണ്്ാലയന്്്ംറിഞപ്്ര്്ട്്ില്്പറയ്ന്്്.

=വീട്്്നിരീക്്ണത്്ിൽനിന്്്മ്ങ്്ി
=സവ്രദശരത്്ക്്്രോയത്ആര്മറിയാകത
=വീട്്ില്കട്്ന്്്കളവം്പറഞ്്്

യ്വാവ്ജീവനൊട്ക്്ിയത്
മദയ്ംലഭിക്്ാത്്തിൊലനല്്ന്്്ൊട്്്കാർ
ക്ന്്ംക്ളം:ഞകഞച്്രിത്വ്്ാന്്്രിലസഞോ
ജ്എന്്യ്വാവ്മേയ്ംെഭിക്്ാലരജീവലോ
ട്ക്്ിഎന്്വാരത്്വാസര്വവിര്ദ്്ലമന്്്
ൊട്്്കാര.മേയ്പിക്്്ന്്ശീെമ്ണ്്ായിര്ന്്്
ലവങ്്ിലം്സഞോജില്്്(37)മരണ
കാരണം മേയ്ം െഭിക്്ാത്്രലല്്
ന്്ാണ്ൊട്്്കാര്ലടപക്്ം.
ലപയി്്്ിങ്ലോഴിൊളിയായഇ

യാൾരാവിലെക്രയ്മായിഎല്്ാേി
വസവം് ഞോെിക്്് ഞോവ്കയം്
വീട്്ിഞെക്്് ആവശയ്മായ സാധെ
സമാതഗ്ികൾ എത്്ിച്്് െലക്ക
യം് പരിവായിര്ന്്്. മാരാവിന്
വാരധയ്കസഹജമായഅസ്ഖങ്്
ള്ള്്രിൊലപെഞപ്്ഴം് പാചക
വം്ഇയാൾരലന്്യാണ്ലചയര്ി
ര്ന്്ലരന്്്ംപറയ്ന്്്.രാതര്ിയി
ലസമാെയ്ംെല്്രീരിയിലമേയ്പിക്്്മായി
ര്ന്്്ലവങ്്ിലം്രാവിലെക്രയ്മായിഞോെി
ക്്്ഞോയിര്ന്്്.
ഞോക്്്ഡൗൺ തപ്ഖയ്ാപിച്്രിന് ഞശഷം

ആഞോഗയ്വിഭാഗംജീവെക്്ാരം്ആശതപ്വ
രത്്കരം്ഇയാള്ലടവീട്്ിലെത്്ിയിര്ന്്്.
ലചറിയരീരിയിലച്മയം്പെിയം്ഉണ്്ാ
യിര്ന്്രിൊല മാരാപിരാക്്ഞൊട് പ്റ
ത്്ിറങ്്ര്ലരന്്്ംവീട്്ിലരലന്്വിതശ്മിക്്

ണലമന്്്ംഭക്്ണംആവശയ്മ്ലണ്്ങ്്ിലഅ
റിയിക്്ണലമന്്്ംെിരഞേശിച്്്.ഇരിലെത്
ടരന്്്മാരാപിരാക്്ഞൊട്രെിക്്്ലൊഞോ
ണവര്ലമന്്്ംരല്്്അട്ഞത്്ക്്്വരര്

ലരന്്്ം സഞോജ് പെവട്്ം
ആവശയ്ലപ്്ട്കയം്ഇവലര
ചീത്്വിളിക്്്കയം് ലച
യര്ിര്ന്്്.
രെിക്്്ഞോഗംബാധിക്്്

ലമന്് ഭീരിലയത്ടരന്്് ഇ
യാൾവീടിന്പ്റത്്ിറങ്്ി
യിര്ന്്ിലല്്ന്്്ംകട്ത്്മാ
െസികസമ്്രേത്്ിൊയിര്
ന്്്ലവന്്്ം ൊട്്്കാര വയ്
ക്്മാക്്ി.ഇരാകാംആത്്
ഹരയ്യിഞെക്്് െയിച്്ലര
ന്്ാണ്ൊട്്്കാര്ലടവാേം.

മേയ്ംെഭിക്്ാത്്ത്മ്െമാണ്ആത്്ഹരയ്
ലചയര്ലരന്്്ലോഴിെലകിയബന്്്ക്്ൾ
ക്്്കാെങ്്ളായിസഞോജില്്്ക്ടം്ബവ്
മായിബന്്മില്്ായിര്ന്്്ലവന്്്ംൊട്്്കാര
പറഞ്്്. ചിെ ഓൺകെന മാധയ്മങ്്ളം്
ചാെല്കളം്ബന്്്കള്ലടലോഴിയ്ലടമാ
തര്ംഅടിസ്്ാെത്്ിലവാരത്്െലക്ക
യായിര്ന്്്ലവന്്്ം തപ്ഞേശവാസികൾ വയ്
ക്്മാക്്ി.

മ്ഖയ്മരത്്്ിയ്ണെനിധിയിരലക്്്
യ്സഫലിയ്ണെ10രോെി
രിര്വെന്്പ്രം: മ്ഖയ്മ
തന്്്ിയ്ലട ദ്രിരാശവ്ാസ
െിധിയിഞെക്്് 10 ഞൊടി
ര്പസംഭാവെെലക്ലമ
ന്്്ല്ല് തര്്പ്്് ലചയരമാ
നഞോ. എം.എ.യ്സഫ
െിഅറിയിച്്്. ലൊവിഡ്
19 ബാധയ്മായി ബന്്
ലപ്്ട്്കാരയ്ങ്്ൾവിശേീക
രിക്്ലവമ്ഖയ്മതന്്്ിപിണ
റായി വിജയന വാരത്്ാ
സഞമ്്ളെത്്ില്ലട െട
ത്്ിയആഹവ്ാെംഞകട്്്അ
ഞദ്്ഹംമ്ഖയ്മതന്്്ിലയ ഞെ
രിട്്് വിളിച്്ാണ്അഞദ്്ഹം
ഇക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്

ലൊവിഡ് തപ്രിഞോധ
തപ്വരത്്െങ്്ൾക്്ായി
ഇന്്ലത്് െിെയിലആ
കാവ്ന്്സഹായംഎല്്ാ
വരം്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലടദ്രി
രാശവ്ാസ െിധിയിഞെ
യക്്്്സംഭാവെലചയ്്ണ
ലമന്്ായിര്ന്്് അഭയ്രഥ
െ.രികച്്്ംസ്രാരയ്മായാ
ണ് ദ്രിരാശവ്ാസെിധി
കകകാരയ്ം ലചയ്്്ന്്ലര
ന്്്ം,അവിലടെിന്്്രട്്ി
പ്്്െടത്്ിയവരഎവിലട
യാലണന്്്അറിയാമഞല്്
എന്്്ംമ്ഖയ്മതന്്്ിച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.

മലമ്്്ഴമണ്്ലത്്ിന്
ഒര്രോടി
രിര്വെന്്പ്രം:ലൊ
വിഡ്തപ്രിഞോധതപ്വ
ര്്ത്്െങ്്ള്ലടഭാഗമാ
യിഎംഎല്്എഫണ്്ി
ല്്െിന്്്ം ഒര് ഞൊടി
ര്പ അടിയന്്രമായി
വിെിഞോഗിക്്ാന്് മ്
നമ്ഖയ്മതന്്്ിവി.എസ.്
അചയ്്രാെദ്്ന്് പാെ
ക്്ാട് ജില്്ാ കെകറ്്്
ര്്ക്്്െിര്്ഞേശംെല്്കി.മെമ്്്ഴെിഞോജകമണ്്െ
ത്്ിലെതപ്ാഥമികാഞോഗയ്ഞകതദ്്്ങ്്ള്ലടയം്ജില്്ാ
രാല്ക്്്ആശ്പതര്ികള്ലടയം്ചികിത്്ാസൗകരയ്
ങ്്ൾ്്വികസിപ്്ിക്്്ന്്രിന്ഞവണ്്ിയാണ്ത്ക.ജി
ല്്ാ,രാല്ക്്്ആശ്പതര്ികളില്്ലവ്്്ിഞെറ്്ര്്സൗക
രയ്ലോര്ക്്്ന്്രിനം്മറ്്് തപ്ാഥമികാഞോഗയ്ഞകതദ്്്
ങ്്ളില്്ഞൊവിഡ്പരിചരണത്്ിൊവശയ്മായസൗ
കരയ്ങ്്ലൊര്ക്്്ന്്രിനം്ഞവണ്്ിത്കവിെിഞോ
ഗിക്്ണലമന്്ാണ്ആവശയ്ലപ്്ട്്ിട്്്ള്്ത.്

മദയ്ംലഭിക്്ാത്്തികന
ത്ടർന്്്ത്ങ്്ിമരിച്്്
പള്്ിക്്ര:മേയ്ംെഭി
ക്്ാത്്രിലെത്ടര
ന്്് ലപരിങ്്ാെ ചാ
യിക്്ാരമ്രളി (45)
വീട്്ിന്ള്്ിലത്ങ്്ി
മരിച്്്. സ്്ിരം മേയ്
പാെിയാണ.് ഇയാ
ള്ലട മേയ്പാെലത്്
ത്ടരന്്്ഭാരയ്യം്മകനം്വീട്്ിലെി
ന്്്ം ഒര്വരഷമായി മാറി രാമസി
ക്്്കയാണ.്ഇഞോലടഒറ്്യക്്്ായിര്
ന്്്രാമസം.ലവള്്ിയാഴച്രാവിലെ
ലപരിങ്്ാെയിലെിന്്്ംെടന്്് മ്
ന്്്കിഞോമീറ്്രദ്ലരയ്ള്്കരിമ്ഗ
ളിലെബാറിലം്പ്ത്്നക്രിശ്ലബ
വ്ഞൊഞോപ്്ിന്മ്ന്്ിലെത്്ിയം്മ
േയ്ത്്ിൊയി ബഹളമ്ണ്്ാക്്ിയിര്
ന്്രായിൊട്്്കാരപറഞ്്്.ഉച്്ക
ഴിഞ്്്രിരിലച്്ത്്ിആയ്രഞവേകട
കളിലെത്്ി അരിഷ്്ം ഞോേിലച്്ങ്്ി
ലം്ലൊട്ക്്ാനആരം്രയാറായി
ല്്.കവകിട്്്ഇയാലളകാണാത്്രി
ലെത്ടരന്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ൾഅഞെ്വ
ഷിച്്്എത്്ിയഞപ്്ഴാണ്വീടിന്ള്്ി
ലത്ങ്്ിമരിച്്െിെയിലകണ്്ത.്ഭാ
രയ്െിരമ്്െ.മകനഅഞോഷി.

ശശ്ീകാരയ്ം
സിഐകക്്തികര
അരന്വഷണം
രിര്വെന്്പ്രം: വഴിയാതര്
ക്്ാരലെ ലോെീസ് മരേിലച്്
ന്്പരാരിയിലതശ്ീകാരയ്ംസര
ക്്ിൾഇനസല്പകറ്്്രഅഭിൊ
ഷ്ഞഡവിഡിലെരിലരഅഞെ്വ
ഷണം. സവ്കാരയ് ആശ്പതര്ി
യില ഞോകറ്്്റായ ഭാരയ്ലയ
ഞോെിസ്്െലത്്ത്്ിച്്്രിരി
ലകവര്ഞ്പ്ൾലോെീസ്മര
േിച്്്ലവന്് പരാരിയിൊണ്
അഞെ്വഷണം.കത്കംതബ്ാച്്്
എസപ്ിഷാെവാസിൊണ്അ
ഞെ്വഷണച്്്മരെ.

നിരോധനാജ്്ലംഘിക്്്ന്്ത്
കണട്്ത്്ാന്്രര്ോണ്കള്്
രിര്വെന്്പ്രം: െിഞോധൊജ്് െംഘിക്്്
ന്്തം്ജെംക്ട്്ംക്ട്ന്്തം്കലണ്്ത്്ിെടപ
ടിസവ്ീകരിക്്്ന്്രിന്ഇന്്്മ്രല്്സംസ്്ാെ
ത്്്ഞത്ോണ്കള്ലടഞസവെംവിെിഞോഗിക്്്
ലമന്്്സംസ്്ാെലപാെീസ്ഞമധാവിഞോകെ്ാഥ്
ലബഹറ്അറിയിച്്്.എല്്ാജില്്കളി
ലം് ഞത്ോൺ്് ഉപഞോഗി
ച്്് പരിഞോധെ െട
ത്്്ം.
വാഹെങ്്ലളയം്

വയ്ക്്ികലളയം് ഞെരിട്്്
സപ്ര്്ശിക്്ാലരയായിരി
ക്്്ംഇെിമ്രല്്വാഹെപ
രിഞോധെഉൾ്്ലപ്്ലടയ്ള്്െടപടി
കൾ്്.ഇരിൊയിഎല്്ാലപാെീസ്ഉ
ഞേ്ോഗസ്്ര്്ക്്്ം കകയ്റകൾ്് െി
ര്്ബന്്മാക്്ി.ഐഡ്്്ിറ്്ികാര്്ഡ,്
സരയ്വാങമ്്െം എന്്ിവ കകയില്്
വാങ്്ിപരിഞോധിക്്ാന്്പാടില്്.ആവശയ്ലമങ്്ി
ല്്മരിയായദ്രത്്്െിന്്്അവയ്ലടഞോഞട്്
ലയട്ത്്്ത്ടര്്െടപടികൾ്്സവ്ീകരിക്്ാം.
പച്്ക്്റികൾ്്, മല്്സയ്ം, മാംസം,മ്ട്്, പാക്്്

ലചയര് ഭക്്്യപോരഥങ്്ൾ്് എന്്ിവ ലൊണ്്്

ഞോക്ന്്വാഹെങ്്ൾ്്ഒര്കാരണവശാലം്ര
ടയാന്്പാടില്്.ഞബക്്റിഉൾ്്ലപ്്ലടഭക്്ണപോ
രഥങ്്ൾ്്വില്്ക്്്ന്്സ്്ാപെങ്്ൾ്്അടപ്്ിക്്ാ
ന്്പാടില്്.ഇരിന്വിര്ദ്്മായിലപാെീസ്തപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്പക്്ംലോത്ജെങ്്ൾ്്ക്്്അക്്ാ

രയ്ം രിര്വെന്്പ്രത്്്
ലപാെീസ്ആസ്്ാെ
ത്്്തപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്
ഡിജിപി യ്ലട ക
ൺ്്ഞത്ോൾ്് റ്മിലെ
അറിയിക്്ാം. ഞോ
ൺ്്: 9497900999,

9497900286 , 0471
2722500.
ലരര്വ്ൊയക്്്ൾ്്, ക്രങ്്

ന്്ാര്് എന്്ിവയ്ലട ഞക്്മം ഉറ
പ്്ാക്്്ന്്വയ്ക്്ികൾ്്ക്്്ംസ്്ാ
പെങ്്ൾ്്ക്്്ം സംഘടെക

ൾ്്ക്്്ംരഞദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാപെങ്്ൾ്്ക്്്ം
സച്്ാരസവ്ാരതന്്്്യംഉറപ്്ാക്്്ന്്രിന്പാസ്െ
ല്്ക്ന്്രിനം്അത്മായിബന്്ലപ്്ട്്കാരയ്ങ്്
ൾ്്ഏഞൊപിപ്്ിക്്്ന്്രിനം്എഡിജിപിഞോ.
ബി.സന്്്യലയച്മരെലപ്്ട്ത്്ി.

നൊവിഡ:്പരര്വിവെം
നവളിനപ്്ട്ത്്ാൻആപോചെ
രിര്വെന്്പ്രം: സം
സ്്ാെത്്് പ്ത്രായി
ലൊവിഡ് ഞോഗബാധ
സ്്ിരീകരിച്്വരെിരവധി
ഞപ്്ര്മായി ഇടപഴകിലയ
ന്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിപിണറായി
വിജയന. ഇവര വിവിധ
സ്്െങ്്ളിലസച്്രിച്്വ
ര്മാണ.് അരിൊല ഇവ
ര്ലടഞപര്വിവരങ്്ൾപര
സയ്മാക്്്ന്് കാരയ്ം ആ
ഞോചിക്്്കയാലണന്്്അ
ഞദ്്ഹംവാരത്്ാസഞമ്്ളെ
ത്്ിലപറഞ്്്.
കഴിഞ്് േിവസം ഇട്

ക്്ിയിലഞോഗംസ്്ിരീക
രിച്് ഞൊൺതഗ്സ് തപ്വര
ത്്കനകാസരഞോഡ്മ്
രല രിര്വെന്്പ്രം വ
ഞരയം് മ്ന്്ാര മ്രല
ലഷാളയ്ര വഞരയം്
സച്്രിച്്്. സ്ക്ള്കൾ.

ലപാത്സ്്ാപെങ്്ൾ,െി
യമസഭാമദ്്ിരംത്ടങ്്ിവ
െിയ വെിയസ്്ാപെങ്്
ൾസദ്്രശിച്്്.അട്ത്്്ഇ
ടപഴകിയവരിലജെതപ്രി
െിധികളം്ഉന്്രഉഞേ്ോഗ
സ്്രം് ഉണ്്്. എല്്ാവരം്
വളലര ജാതഗ്ര പാെിഞക്്
ണ്് സദ്്രഭത്്ില ഒര്
ലപാത്തപ്വരത്്കന ഇ
ങ്്ലെയാഞോ ലപര്മാ
ഞറണ്്ത?്മതന്്്ിമാര്ൾലപ്്
ലടയ്ള്്വര്മായി അഞദ്്
ഹംഇടപഴകിയിട്്്14േിവ
സം കഴിഞ്്രിൊൊണ്
അവലര െിരീക്്ണത്്ി
ൊക്്ാത്്ത.് ലൊഞോണ
ആരിലെിന്്്ംഏലറഅ
കലെയല്്.എല്്ാവരം്സവ്
ന്്മായി ഏലറ തശ്ദ്്ിക്്
ണം-മ്ഖയ്മതന്്്ിവയ്ക്്മാ
ക്്ി.

<സപ്ർശിച്്്ള്്പരിരോധനയില്്

കർണാടകംമണ്്ിട്്്അതിർത്്ി
അടച്്തിനെതിനെമ്ഖയ്മപത്്്ി
രിര്വെന്്പ്രം:ഞോഡില്്മണ്്്
ലൊണ്്്വന്്ിട്്് അരിര്്ത്്ികൾ്്
അടച്്കര്്ണാടകത്്ില്്്െടപടി
അംഗീകരിക്്ാൊവിലല്്ന്്്ംഇത്
തപ്ധാെമതന്്്ിെഞരതദ്്്ഞോേിയ്ലട
തശ്ദ്്യിലലപ്്ട്ത്്ിയരായം് മ്
ഖയ്മതന്്്ിപിണറായിവിജയന.ഞക
തദ്്്െിര്്ഞേശങ്്ൾ്്ക്്്വിര്ദ്്മായ
െടപടിയാണിത.്ഇര്സംസ്്ാെ
ലത്്യം്ചീഫ്ലസതക്ട്്റിമാര്്െട
ത്്ിയചര്്ച്്യില്്മണ്്്െീക്്ംലച
യ്്ാലമന്്്അവര്്സമ്്രിച്്ിട്്്ണ്്്.മ
ണ്്്ലൊണ്്്വന്്ിട്്്അരിര്്ത്്ിയി
ലെ ഞോഡ്കൾ്് അടയക്്്്ന്്ത്
അടിയന്്രസാഹചരയ്ങ്്ൾ്് ഞെ
രിട്ന്്രിന്രടസമ്ണ്്ാക്്്ം.ക്

ടകില്് ഞകരള അരിര്്ത്്ിയിഞെ
ക്്്കടന്്ാണ്മണ്്ിട്്്വഴിരടഞ്്ി
ട്്്ള്്ത.് കാസരഞോഡം്ഇത്്ര
ത്്ില്് ലചയര്ിട്്്ണ്്്. എതര്യം്
ഞവഗംമണ്്്െീക്്്ലമന്്്കര്ത്
ന്്്ലവന്്്ംമ്ഖയ്മതന്്്ിപറഞ്്്.
രാവിലെതപ്ധാെമതന്്്ിവിളിച്്്

കാരയ്ങ്്ൾ അഞെ്വഷിക്്്കയം്
ഞകരളത്്ില്്്െടപടികളിലമരി
പ്്്ഞരഖലപ്്ട്ത്്്കയം്ലചയത്.്
ഏത്ഘട്്ത്്ിലം്സമീപിക്്ാലമ
ന്്്തപ്ധാെമതന്്്ിഉറപ്്്െലകിയി
ട്്്ണ്്്.ഭക്്്യധാെയ്െഭയ്രഞകതദ്്്സ
രക്്ാര ഉറപ്്്വര്ത്്ണലമന്്്
അഞദ്്ഹഞത്്ട്അഭയ്രഥിലച്്ന്്്ം
മ്ഖയ്മതന്്്ിപറഞ്്്.

അതിർത്്ിഅടച്്്,യ്വതിആംബ്ലൻസിൽപര്സവിച്്്
കാസരഞോഡ:്കരണാടകഅരിരത്്ിതഗ്ാ
മത്്ിലെയ്വരിആംബ്െനസിലതപ്സ
വിച്്്.ക്ച്്ത്്്രിലരാമസിക്്്ന്്ഗ്രി
യഞേവിയാണ്ആംബ്െനസിലതപ്സവി
ച്്ത.്ക്ച്്ത്്്രിലെിന്്്ംരെപ്്ാടിയി
ലെത്്ിയഞപ്്ൾകരണാടകലോെീസ്ഇ

വലരരിരിച്്യച്്്.കാസരഞോഡ്ആശ്പ
തര്ിയിഞെക്്്ള്്യാതര്യിൊണ്ആംബ്െ
ന്്സില്് തപ്സവിച്്ത.്കര്്ണാടകയ്മായി
അരിര്്ത്്ിപങ്്ിട്ന്്കാസരഞോഡ്ജില്്
യിലെതഗ്ാമങ്്ൾ്്ഒറ്്ലപ്്ട്്ിരിക്്്കയാണ.്ക
ര്്ണാടകസര്്ക്്ാര്്മണ്്ിട്്് ഞോഡ്അടച്്

ഞോലടയാണ്തഗ്ാമങ്്ൾ്്ഒറ്്ലപ്്ട്്ത.്ഞോഡ്
അടച്്ഞോലടഡയാെിസിസ്െടഞത്്ണ്്്
ന്്ഞോഗികൾ്്ഉൾ്്പ്്ലടയ്ള്്വര്ലടചികി
ത്്മ്ടങ്്ി.ഞകരളത്്ില്്െിന്്്ആംബ്െ
ന്്സ്കലളയം്കടത്്ിവിഞടണ്്രിലല്്ന്്ാ
ണ്കര്്ണാടകസര്്ക്്ാരില്്്രീര്മാെം.

ആസത്മരോഗി
ശവ്ാസംമ്ട്്ിമരിച്്്
മഞച്്ശവ്രം: മംഗള്ര്വിലെ
ആശ്പതര്ിയിഞെക്്്ചികിത്്
യക്്്്ഞോകാന്്കഴിയാത്്രി
ലെത്ടര്്ന്്്ആസര്മഞോഗി
ശവ്ാസംമ്ട്്ിമരിച്്്.കര്്ണാടക
അരിര്്ത്്ിയായത്മിൊട്സവ്
ഞേശിഅബ്്്ല്് ഹമീോണ് ചി
കിത്്കിട്്ാലരമരിച്്ത.്
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ഓപുുരെഷൻ
നമസര്ര,
വസനയുമിെങുുുനുുു
നയുുഡലഹി:തോരോണവയുാപ
നതുുിതനതിരായതപുതിരോധതപു
വരതുുനങുുളിലസരകുുാരിതന
യംുതൊതുജനങുുതളയംുസഹാ
യികുുാനശസനയുവംു.'ഓപുുരറ
ഷനനമസ്രത'എനുുുരപരിടുുപ
രിപാെിയുമായാണുശസനയുതമ
തുുുകതയനുുുകരരസനരമധാവി
എം.എം.നരവാതണപറഞുുു.

രാജയുതുുിരപുുളഎടു്ുതോരോ
ണകവുാറശുുുനരകതദുുുങുുളാണു
ശസനയുംസജുുമാകുുിയിരികുുു
നുുത.ുമുമു്ുനിരവധിപദുുതികള
വിജയകരമായിപുരതുുിയാകുുി
യിടുുുളുുഇനുുുയനശസനയുംഓപുു
രറഷനനമസ്തതയംുവിജയകര
മായിതതനുുപുരതുുിയാകുുുതമ
നു്ുരസനാരമധാവി.ദൗതയുംപുര
തുുിയാകുുുനുുതിതോപുുംതതനുു
രസനാംഗങുുളആരോഗയുവാനുുാ
രായിരികുുുകതയനുുതംുരസനാ
രമധാവിതയനുുനിെയിലഎതുുു
ഉതുുരവാദിതവുമാണ.ുഅതുതോ
ണുുുതതനുുശസനികരുതെആ
രോഗയുതുുിനായിമാരഗനിരരദൈ
ങുുളകരൈനമായിപാെികുുുതമ
നുുുംഅരദുുഹം.

പുതന:തോവിഡു19തപുതിരോധ
തപുവരതുുനങുുളകു്ുമഹാരാഷ്തെു
സരകുുാരിനുസായിബാബസന
സുുാനതെുറു്ുുു51രോെിരുപസം
ഭാവനതചയതു.ുതെുറു്ുുുചീഫുഎ
കസുികയുുടുുിവുഓഫിസരഅരുണ
രോനതതുഗയാണുഇകുുാരയുംതപു
േയുാപിചുുത.ുരാജയുംദുരനുുങുുള
രനരിടുരപുുതഴലുുാംസഹായവു
മായിമുനുുിടുുിറങുുിയിടുുുണു്ുസാ
യിബാബതെുറു്ുുു.തപുളയദുരനുുമു
ണുുായരപുുളഅഞുുുരോെിരുപ
നലകിയതെുറു്ുുു,പുലവാമയില
വീരമുതയുുവരിചുുശസനികരുതെ
കുടംുബാംഗങുുളകു്ു12രോെി
രുപനലകിയിരുനുുു.

തപുരിരോധതുുിനു
സായിബാബ
തെുസുുുുിലുുു51രൊെി

വിറദശതു്ുനിളനുുതുുിയതു
15ലകുുംറപർ
നയുുഡലഹി:രണുുുമാസതുുിനിതെവിരദൈതുുുനിനുുുരാ
ജയുതതുുതുുിയവരുതെഎണുും15െകുും.എനുുാല,തോവി
ഡു19നിരീകുുണതുുിനുരവണുുിതയാറാകുുിയപടുുികയില
ഇതിലപെരുമിലുു.കണകുുിതെവയുതയുാസംകണു്ുസംസുുാ
നങുുളകുുുകതുുയചുുിരികുുുകയാണുകയുാബിനറു്ുതസതകുടുു
റിരാജീവുഗൗബ.വിരദൈയാതതുതചയതുനിരവധിരപരകു്ു
തോരോണശവറസ്സുുിരീകരിചുുിരിതകുുപെതരയംുവി
ടുുുരൊയതുരാജയുതുുിതുുുതപുതിരോധതപുവരതുുനങുുതള
ബാധികുുുതമനുുുഗൗബമുനുുറിയിപു്ുനലകി.

യുപിയിറലകുുുകടകുുാൻതശുെിചുു
ളൊഴിലാെികളെരിരിചുുയചുുു
മംുശബ:ഉതുുരതപുരദൈിരെകുുുതെുകുുിലകെകുുാനതൈുമിചുു
40ഇതരസംസുുാനതോഴിൊളികതളമഹാരാഷ്തെുതൊെീ
സ്പിെികുെി.മംുശബയിരെകുുുപചുുകുുറികളുമായിവനുു
തെുകു്ുതിരിതകരപുുകുരപുുഴാണുതോഴിൊളികളഇതില
കയറിയത.ുനാസികുുിലവചുുുതെുകു്ുതെഞുുതൊെീസ,്
തോഴിൊളികതളതിരിതകമംുശബയിലതോണുുുവിൊന
നിരരദൈിചുുു.

പുഴതുുുിവചുുൊസക്ുകൾ
പിടിളചുുടുതുുു
പുതന:ആരോഗയുതപുവരതുുകരകുുുരൊലംുആവൈയുതുുി
നുമാസക്ുകളകിടുുാതിരിതകുുപുതനയിലമാസക്ുകള
പുഴതുുുിവചുുതിനുരണുുുരപരഅററുുുുില.ഇവരിലനിനു്ു
4.30െകുുംരുപവിെവരുനുു17,805മാസക്ുകളപിെിതചുു
ടുതുുു.പുതനനരപതുഗിരിചൗകുുിതെരോഡൗണിലനി
നുുാണുമാസക്ുപിെിതചുുടുതുുതതനുുുതൊെീസ.്മാസക്ു
കുുാമമുണുുാകുുിവിെകുടുുിവിലകുുുകയായിരുനുുുഇവര.

റോദിളയപുകഴതുുുിനായിഡു
ശഹദരാബാദ:ുപാവതപുുടുുവരകു്ുഈദുരിതകാെംതാണുുാ
നരകതദുുുസരകുുാരഅനുവദിചുുതുമികചുുപാതകുുജുഎനു്ു
തതലുങുുുരദൈംപാരടുുിരനതാവുഎന.ചതദുുുബാബുനായി
ഡ.ുസമരൊചിതമാണുഈപാതകുുജ.ുനരരതദുുുരോദിസര
കുുാരിതുുുമനുഷയുതവുംതവളിവാകുുുനനതാണുതപുേയുാപന
തമനുുുംതപുധാനമതനുുുികു്ുഅയചുുകതുുിലനായിഡുപറ
ഞുുു.രോദിയുതെകാരയുകുുമവംുൈകുുവുമായരനതുതവു
തുുിനുകീഴിലഈദുരനുുതതുുമറികെകുുാനംുമറുുുരാജയു
ങുുളകുുുമാതുകയാകാനംുഇനുുുയയകുുുുകഴിയംു.വിവധ
വിഭാഗങുുളകു്ുശകതുുാങുുാകുനുു1.75െകുുംരോെിയു
തെപദുുതിതകുുപുുംആരോഗയുതപുവരതുുകരകു്ു50െകുും
രുപയുതെഇനഷവുറനസ്ഏരതപുുടുതുുിയതുൈരിയായസമ
യതതുുൈരിയായതീരുമാനമാതണനുുുംനായിഡ.ു

ഇനുുുയയകുു്ുനനുുിപറഞു്ു
ഇതസുറയൽ
തെലഅവീവ:ുഇനുുുയയിലുണുുായിരുനുുഇരതുസെിപൗരനുുാ
തരഎയരഇനുുുയയുതെതപുരതുയകവിമാനതുുിലതെലഅവീ
വിതെതുുിചുുതിനുനദുുിപറഞു്ുഇതസുരയല.314ഇരതുസെി
പൗരനുുാതരയാണുതപുരതുയകവിമാനതുുിലഇരതുസെിതെ
സുുാനതതുുതുുിചുുത.ുഇവതരതിരിതകതയതുുികുുാരോഎ
നു്ുരനരരതുുഇതസുരയലഎംബസിരകതദുുുസരകുുാരിരോ
ടുആരാഞുുിരുനുുു.ശചന,ഇറുുെി,ഇറാന,സത്പയുനഎ
നുുിവിെങുുളിലകുടുങുുിയഇനുുുയകുുാതരതിരിതകതയതുുി
കുുാനംുരനരരതുുഎയരഇനുുുയതപുരതുയകവിമാനംഅയചുുി
രുനുുു.

െകുുതുുിതെനടുകുുതുുിനുരൈഷംതോ
വിഡു19തനശചനരനരിടുുതുമാതുക
യാണുരോകരാഷ്തെുങുുളകു്ു.നഗരങുു
ളഅെചുുുംആളുകതളവീടുുിെിരുതുുി

യംുമാതതുമലുുചികിതുുയകുുുുനുതനസംവിധാന
ങുുളുപരൊഗിചുുുകുെിയാണുശചനരോഗവയുാപ
നതതുുതപുതിരോധിചുുത.ു

മനുഷയുരിലനിനുുുമനുഷയുരിരെകുുുപെരുനുു
രോഗമാണുതോവിഡു19.പരകു,ുരോഗികളുമായി
അകെംപാെികുുാനആരോഗയുതപുവരതുുകരകുുാ
വിലുു.അതുുരംസാഹചരയുങുുതളആധുനികസാ
രകുുതികവിദയുയുതെസഹായരതുുതെമറികെകുുുക
യായിരുനുുുശചന.രോരോടുുുകളുതെരസവനം
നിരണായകമായിതോവിഡുതപുതിരോധതുുില.
ശചനയിലഉപരൊഗിചുുഈസംവിധാനങുുളപ
െതുമിനുുുയുഎസിരെകുുുംതഫുാനസിരെകുുുംക
യറുുുമതിതചയതുുതോണുുിരികുുുനുുു.

തപുതിരോധരംഗതുുുളുുആരോഗയുതപുവരതുുക
രുതെരോെികുുുംരോഗവയുാപനതവലുുുവിളികളുളുു
സാഹചരയുതുുിലഇനുുുയയകുുുുംപരീകുുികുുാവനുു
താണുഈസാധയുതകള.

ളടലിളെഡിസിൻ
ദുതരയുളുുരോഗിരൊടുരപാലംുരോകറുുുരകുുു

രനരിടുുുവിവരങുുളരോദിചുുറിയാനാകംു.സമയ
ൊഭതുുിതോപുുംരോകറുുുറംുരോഗിയംുതമുുില
രനരിടുുുസമുുരകുുമുണുുാകുനുുതംുഒഴിവാകംു.രോ
ഗിഎവിതെയാരോഅവിതെതതനുുതുെരനുുാലമ
തി.അതുതോണുുുതതനുുരോഗിയുതെസമുുരകുുവി
െകു്ുകുതയുമായിനിെനിരതുുാം.ശചനയിതെവു
ചാങുുില5ജിസംവിധാനതുുിലനിയതനുുുികുുതപുുടു
നുുരോരോടുുുകളാണുരോഗികതളപാരപുുിചുുിരുനുു

വാരഡുനിയതനുുുിചുുത.ുആശുപതതുിജീവനകുുാരംു
രോഗികളുമായുളുുസമുുരകുുംഒഴിവാകുുിരോഗ
വയുാപനതുുിനുതെയിടുുതുമാതതുമലുു,രോഗംപകരു
രോഎനുുഭയംആശുപതതുിജീവനകുുാരിലുണുുാ

കുുുനുുഅധികസമുുരദവംുഒഴിവായി.

അണുവിമുകുുൊകുുാനംുറോറോടു്ു
ഡചു്ുകമുുനിയായയുവിഡിആശുപതതുിമുറിക

ളഅണുവിമുകുുമാകുുാനആയിരകുുണകുുിനു
രോരോടുുുകളാണുശചനയിതെതുുിചുുത.ുഅള
തെുാവയെറു്ുകിരണങുുളമുറികുുുളുുിരെകുുുതപുസ
രിപുുിചുുാണുഈരോരോടുുുകളമുറിഅണുവിമു
കുുമാകുുുനുുത.ു

"കറകുും'കുറയകുുുാൻകെർറോഡു
സാരകുുതികവിദയുാഭീമനുുാരായആെിബാബ,തെ

നസു്ുുഎനുുിവരുമായിരചരനുുുശചനീസ്സര
കുുാരഒരുആപുപുറതുുിറകുുി.ഇതുഎലുുാവരുതെ
യുസമ്ാരടു്ുരോണുകളിലഡൗണരോഡുതച
യതു.ുആളുകളുതെയാതതുാരരേകള,ആരോഗയുപ
ശുുാതുുെംഎനുുിവയുതെഅെിസുുാനതുുിലമുഴു
വനരപരകുുുംപചുു,മഞുു,ചുവപു്ുഎനുുീകളര
രോഡുകളനലകി.തൊതുനിരതുുിെിറങുുാന
അനുമതിയുളുുവരകു്ുപചുു.സമുുരകുുവിെകുുുളുു
വരകുുുമഞുു.രോഗികളകുുുചുവപു്ു.ഓരോതചകു
രൊയിുുുിലംുതൊെീസ്ഈകളരരോഡുകളപ
രിരോധിചുുു.നിയമെംഘകരപിെികുുതപുുടുതമനുു

തിനാലഅനാവൈയുകറകുുങുുതളലുുാംനിനുുു.

സാംപൾുനീകുുതുുിനംുറതുോണുകൾ
രോഗംഗുരുതരമായിബാധിചുുരമേെകളിലതമ

ഡികുുലസാമതഗുികതളതുുികുുാനംുപരിരോധന
യതുകുുടുതുുസാംപുളുകളൊബിതെതുുികുുാനംു
രതുോണുകളഉപരൊഗിചുുു.മറുുാരുതെയംുസപ്രൈ
നമിലുുാതുുതിനാലരോഗവയുാപനസാധയുതഅക
റുുാനാതയനുുതിതോപുുംഅതിരവഗംസാംപുളുകള

എതുുികുുുനുുതുവഴിപ
രിരോധനാരവഗവംുൊ
ഭം.കാരഷികരംഗതുുുപ
രൊഗികുുുനുുരതുോണു
കളഅണുവിമുകുുമാ
കുുുനുുമരുനുുുതളികുുാ
നംുസഹായകം.വീടുക
ളിലനിനുുുപുറതുുിറ
ങുുുനുുവതരയംുമാസക്ു
ധരികുുാതുുവതരയംുക
തണുുതുുാനംുരതുോണു
കളഉപരൊഗിചുുു.

തൊതുജനങുുതളകുുു
റിചുുുളുുരഡറുുാബാകുുാ
യിരുനുുുമതറുുരുഉപാ
ധി.മാസക്ുഉപരൊഗിചുു
വരുതെഉളതപുുതെമുേം
തിരിചുുറിയാനംുഇന
തഫുാതറഡുസംവിധാന

ങുുരോതെൈരീരോഷമ്ാവുഅളകുുാനംുകഴിയുനുു
കുറുുനസത്കുീനുകളഎലുുാനഗരങുുളിലംുസുുാപി
ചുുു.സമ്ാരടു്ുരോണആപുവഴിആളുകളുതെസ
ഞുുാരംനിരീകുുിചുുു.സിസിെിവിവഴിയംുആളുക
ളുതെസഞുുാരംനിരീകുുിചുുു.

27ളസകുുൻഡിൽറോഗനിർണയം
ശചനീസ്ഭീമനശബഡുആരടുുിഫിഷയുലഇുുു

െജിസനസ്തഡവെരപുുഴസുിതുുുസംഭാവനയായി
രുനുുുെീനിയരരോളഡ.ുഅതുവതര55മിനിറു്ു

രവണുുിവനുുിരുനുുു
തോവിഡു19രോഗ
നിരണയതുുിതനകുുി
ലെീനിയരരോള
ഡുഇതു27തസകുുന
ഡാകുുികുറചുുു.യു
എസ്ആസുുാനമാ
യുളുുറുുുുാരടുുപ,ുനിര
മിതബുദുുിഉപരൊ
ഗിചുുുതപുവരതുുികുുു
നുുസംവിധാനംവി
കസിപുുിചുുതുതോവി
ഡു19തനതപുതിരോ
ധികുുുനുുതനുുാതതുക
തളകതണുുതുുാനാ
യിരുനുുു.നാലുദിവ
സംതോണു്ുആയിര
കുുണകുുിനുതനുുാ
തതുകതളഇതിലുതെ
കതണുുതുുാനാതയ
നുുുകമുുനി.തപുതി

രോധമരുനുുുവികസിപുുികുുുനുുതിലനിരണായക
മാകംുഈകണുുുപിെിതുും.

അവശയുവസത്ുകുുളെതുുികുുാനംുറോറോടു്ു
രോരോടുുുകളരോഗവയുാപനംതെയുതമനുുതിനാലമരുനു്ുഉ

ളതപുുതെയുളുുവവിതരണംതചയുുാനവുഹാനിലംുശച
നീസ്തപുവിൈയുകളിലംുരോരോടുുുകതളവനരോതിലഉപരൊഗിചുുു.
തജഡിരോടു്ുരോംഉളതപുുതെകമുുനികളആവൈയുംകണുുറിഞു്ുകു
ടുതൊയിരോരോടുുുകതളനിരമികുുുകയംുതചയതു.ുവീടുകളിലസ
മുുരകുുവിെകുുിലുളുുവരകു്ുഅവൈയുസാധനങുുതളതുുികുുാനഇവ
തയഉപരൊഗിചുുു.തമയചുുവാനതഡെിവറിആപുഉപരൊഗിചു്ുതീര
തുുുംമനുഷയുസപ്രൈമിലുുാതതമരുനുുുകളംുഭകുുണവംുവീടുകളി
തെതുുിചുുിരുനുുുശചന.സംഭരണൈാെകളിലനിനു്ുഓണശെന
ഓരഡറുകളകു്ുഅനുസരിചു്ുസാധനങുുളകയറുുിവിടുകയംുരോ
രോടുുുകളഅതുവിതരണൈാെകളിെിറകുുുകയംുതചയതു.ുസമുുര
കുുവിെകുുിലുളുുവരകു്ുരോടുുലുകളിലനിനു്ുരോരോടുുുകളഭകുു
ണതമതുുികുുുകയംുതചയതു.ുപെആശുപതതുികളിലംുതതരമലഇ
രമജിങുുിലുതെരോഗനിരണയവംുനെതുുിരോരോടുുുകള.െിറുുില
പീനടുുഎനുുരോരോടുുാണുസിംഗപുുുരിലനിനുുുഹാങഷുുവിരെകുുു
ളുുയാതതുാവിമാനങുുളിലഭകുുണംവിതരണംതചയതുത.ുഈവിമാ
നതുുിതെയാതതുകുുാതരലുുാംനിരീകുുണതുുിൊയിരുനുുു.

മദയുഫാകറുുുെികളിൽ
സാനിവറുസുരനിരമികുുും
ജയുപുരുു:രാജസുുാനിലുുസാനിശറുുസരുുനിരുുമാണതുുിനു
മദയുഫാകറുുുറികളുുകു്ുഅനുമതിനലുുകിസരുുകുുാര.സം
സുുാനതതുുഒമുുതുമദയുഫാകറുുുറികളുുകുുാണുഅനുുുുമതി.
തോരോണവയുാപനംതെയുനുുതിലസാനിശറുുസറിനുളുു
തപുാധാനയുംകണകുുിതെടുതുുാണുസരകുുീരതീരുമാനം.ക
രിഞുുനുുവിലപുനതെയുനുുതിനംുനയുായവിെയകുു്ുസാനി
ശറുുസരുുെഭയുമാകുുുനുുതിനംുരവണുുിയാണുഈനെപെി
തയന്ുസരകുുാരഅറിയിചുുു.

സരുുകുുാരുുഉെമസുുതയിലുളുുഗംഗാനഗരുുഷുഗരുുമിലുു
സിതുുുഅഞുുുയുണിറുുുകളുുകു്ുസാനിശറുുസരുുനിരുുമി
കുുാനുുഅടുതുുിതെസരുുകുുാരുുഅനുമതിനലകുിയിരുനുുു.
ഇതിനുപിനുുാതെയാണുനാലുസവുകാരയുകമുുനികളുുകു്ു
അനുമതിനലകുിയത.ുജയുപുരുു,അലുുവാരുുജിലുുകളിൊണു
ഈകമുുനികളുുതപുവരുുതുുികുുുനുുത.ു

മാരപാപുുയലുെവസരിയിലെ
വവദികനുലൊവിഡു
വതുുികുുാനുുസിറുുി:തഫുാനുുസിസ്മാരുു
പാപുുയുതെവസതിതസു്ുുമാരുുതുുഗ
റു്ുുുഹൗസിലുുതാമസികുുുനുുഇറുുാെിയ
നശവദികരിലഒരാളകുുുതോവിഡു
19ബാധിതചുുനുുുറിരപുുരടു്ു.

ഇറുുാെിയനുുശവദികനാണുതോ
രോണശവറസ്ബാധസുുിരീകരിചുു
ത.ുവരുുഷങുുളായിഈശവദികനുു
തസു്ുുമാരുുതുുഗറു്ുുുഹൗസിൊയിരു
നുുുതാമസം.വതുുികുുാനിതെഇറുുാെി
യനശവദികസംഘതുുിതുുുതെവ
നാണുതോരോണബാധിചുുതതനുുാണു
റിരപുുരടു്ു.

വതുുികുുാനഓഫിസുകളിലരോെി
തചയുുുനുുമറു്ുപുരോഹിതരുുഇരദുുഹവു
മായിഅടുതുുബനുുംപുെരതുുിയിരു
നുുു.ഈശവദികരംുഇരപുുളുുനിരീ
കുുണതുുിൊണ.ു30രപരുുതാമസികുുു

നുുുണു്ുഈഫളുാറു്ുസമുചുുയതുുില.എ
നുുാല,വതുുികുുാനുുവകുുാവുമതതുു
രൊതരുുണിറിരപുുരുുടു്ുസുുിരീകരികുുാ
രോനിരഷധികുുാരോതയാറായിലുു.
വതുുികുുാനിലുുനാലുരപരുുകു്ുശവറ
സബ്ാധിചുുതായിരനരരതുുസുുിരീകരി
ചുുിരുനുുു.പിെിതപടുുതായിരനരരതുു
സുുിരീകരിചുുിരുനുുു.രോഗംപെരുനുുതു
കണകുുിതെടുതു്ുഎണുുപതുുിമുനുുു
കാരനായതഫുാനുുസിസ്മാരുുപാപുുകരുു
ൈനമുനുുകരുതലുകതളടുതുുിരുനുുു.

2013ലുുസുുാനരമറുുരപുുളുു,ഔരദുോ
ഗികവസതിയായഅപുുസര്ോെികു്ു
പാെസിനുപകരംതസു്ുുപീരറുുഴസു്ബ
സിെികുുയകുുുുസമീപമുളുുതസു്ുുമാരുു
തുുഗറു്ുുുഹൗസിതെമുറിയിലതാമസി
കുുാനതീരുമാനികുുുകയായിരുനുുു
തഫുാനസിസ്മാരപാപുു.

ഇറുുെിലയയംു
മെികെനു്ുയഎുസ്
യുുരൊരകു്ു:ഇറുുെിതയയംു
ശചനതയയംുമറികെനു്ു
തോവിഡു19ദുരനുുംഏറുു
വംുരുകുുമായിബാധിചുുരാ
ജയുമായിയുഎസ്മാറുനുുു.
രോകതുുിരപുുളഏറുുവംു
കുടുതലരോഗബാധിതര
യുഎസിൊണ;ു82,100.
1195രപരകുുാണുരോഗംമു
െംജീവനനഷുുമായത.ുഇവ
രില395രപരആശുപതതുി
കളനിറഞുുതിതനതുുുെര
നുുുരവണുുതതുശവദയുസഹാ
യംെഭയുമാകാതതമരണമെ
യുകയായിരുനുുു.ശചന
യിലംുഇറുുെിയിലംുരോഗി
കളുതെഎണുുംയഥാതകുമം
81,285,80,539എനുുിങുു
തനയാണു

ഒരാഴചുമുനപുവതര18,200രപരകുുുമാതതു
മായിരുനുുുയുഎസിലരോഗംറിരപുുരടു്ുതച
യതുിരുനുുത.ു241രപരകുുാണുഅനുുുജീവനന
ഷുുമായത.ുഇതിനുരൈഷവംുരോഗവയുാപനംതെ
യാനരോണളഡുതെുംപുഭരണകുെംകാരയുമായ
നെപെികതോനുുുതമടുകുുാതുുരോതെയാണുരോ
ഗപുുകരചുുഭീതിദമായരോതിരെതകുുതുുിയത.ു
രോഗികളുതെഎണുുംതകുമാതീതമായിവരധിചുു
രോതെയുഎസിതെആശുപതതുിസംവിധാനങുു
ളംുതപുതിസനുുിയിൊയി.ഭുരിപകുുംആശുപ
തതുികളിലംുജീവനകുുാരുതെയംുചികിതുുാസം
വിധാനങുുളുതെയംുകുറവുനുഭവതപുുടുനുുുണു്ു.

അരതസമയം,ഇതോരുതുെകുുംമാതതുതമനുുാ
ണുവിദഗധുരുതെവിെയിരുതുുല.വരുനുു12-
18മാസംനിരണായകമായിരികുുുതമനുുുഹാര
വാരഡുരലുുബലതഹലതു്ുഇനറുുുുിറുുുയുടുുിതെ
രോ.ആൈിഷ്ഝാപറയുനുുു.ഇരപുുതഴകുുിലംു
നെപെിതയടുതുുിതലുുകുുിലസുുിതിശകവിടുുു
രൊകുതമനുുുംഅരദുുഹം.

നിെവിലനയുുരൊരകുുാണുരോഗവയുാപന
തുുിലമുനുുില.ഭാഗികമായിഅെചുുുപുടുുുകയംു
പരിരോധനാസംവിധാനങുുളഇരടുുിയാകുുുക
യംുതചയതുിടുുുംരോഗവയുാപനതീതവുതകുറ
ഞുുിടുുിലുു.24മണികുുുറിനിതെനഗരതുുിതെഒരു
ആശുപതതുിയിലമാതതും13രപരമരിചുുു.മുതരദ
ഹങുുളസുകുുികുുാനരൊലംുരോരചുുറികള
കുുുകഴിയാതായിരികുുുനുുു.ആശുപതതുികളൈീ
തീകരണസംവിധാനമുളുുതെുകുുുകളവാെക
യതുകുുടുകുുുകയാതണനുുുംവാരതുുാഏജനസി
കളറിരപുുരടു്ുതചയതു.ു

മുവായിരംരപരകുുുരോഗംബാധിചുുകാെി
രോരണിയയാണുരണുുാംസുുാനതു്ു.ശവകാ
തതഈനഗരവംുനയുുരൊരകുുിതനമറികെകുുു
തമനുുുവിദഗധുരുതെമുനുുറിയിപു്ു.നയുുഓരെിയ
നസ,്ലുയിസിയാന,മിഷിഗണതുെങുുിഎലുുാ
യിെതുുുംതഗുാഫുഅതിരവഗംഉയരുകയാണ.ുഒ
രാഴചുമുനപു350രോഗികളമാതതുമുണുുായിരു
നുുമിഷിഗണിലഇരപുുളരോഗികളുതെഎണുും
3,000നുമുകളിൊയി.തോവിഡുരദൈീയദുരനുു
മായിതപുേയുാപികുുാനഇനിയംുശവകരുതതനു്ു
അഭയുരഥികുുുനുുുമിഷിഗണഗവരണരതതുഗഷന
ശവറു്ുമര.

ശവറസ്വയുാപനംരാജയുതുുിതുുുസാമുുതുുി
കരമേെതയഗുരുതരമായിബാധിചുുിടുുുതണുുനുുാ
ണുറിരപുുരുുടു്ു.ഇതുവതരപതു്ുെകുുതുുിെധി
കംരപരുുകു്ുതോഴിലുുനഷുുതപുുടുുതായാണുറിരപുു
രുുടു്ു.തോവിഡു19എനുുമഹാമാരിയുതെഅടു
തുുരകതദുുുംഅതമരികുുയായിരികുുുതമനു്ുരോ
കാരോഗയുസംഘെനമുനുുറിയിപു്ുനലകിയിരു
നുുു.ശവറസ്വയുാപനതുുിതുുുപശുുാതുുെതുുി
ലുുരണു്ുെകുുംരോെിരോളറിതുുുസാമുുതുുിക
പാതകുുജിനാണുകഴിഞുുദിവസംയുഎസ്തസ
നറുുുംശവറു്ുഹൗസംുഅംഗീകാരംനലുുകിയിരി
കുുുനുുത.ു

അതിനിതെ,തഫുാനസിലഇനുുതെപതിനാറു
വയസുളുുതപണകുടുുിഉളതപുുതെ365രപരമരി
ചുുു.രാജയുതു്ുഒരുദിവസമുണുുാകുനുുഏറുുവംു
കുെിയമരണനിരകുുാണിത.ുരാജയുതതുുആശു
പതതുികളിലഒരുകിെകുുയകുു്ുഅഞുുുരപതരനുു
കണകുുിൊണുരോഗികതളതുുുനുുതതനു്ുഅ
ധികുതര.

തു

തോവിഡുരനരിൊന

നയുുതോർകുുിലെനടംസ്സക്വുയറിൽസുുാപിചുുിരികുുുനുു
ലപുൊതോതോടു്ുതോതോടു്ു.ലൊതോണനവറസിലനകുുുറി
ചുുുംഅതിലുുുവേുാപനലതുുകുുുറിചുുുംതോധവതകുരണം
നൽകുകയാണുദൗതേും.

ലഹനാൻപപുവിശേുയിലെലുതോയാങുുിൽആശുപപതുിയുലടപടികൾശുചീകരികുുുനുുഅണുനാശിനി
സല്പുപയർഅടങുുിയതോതോടു്ു.

തോഗികളുലടഉൾലപുുലടചികിതുുാ-ആതോഗേുവിവരങുുൾസുകുുികുുുനുു
ഇൻഫർവിഷൻ.വുഹാനിലെആശുപപതുിയിൽനിനുുുളുുദുശേും.

ൈീജിങുുിലെടിൻസുഘുവയുണിതവഴസുിറുുിയിൽതോഗെകുുണങുുളുളുുആലളപ
രിതോധികുുുനുുതോതോടുു്പരിതോധികുുുനുുതുഎങുുലനലയനുുപപുദർശനംനട
നുുതപുുൾ.

ഷാങഹുായിയിൽവേുാപാരസുുാപനതുുിനുപുറതുു്ഹാൻഡു
സാനിനറുുസറുമായിസുുാപിചുുതോതോടുു്.നകകാടുുിയാൽ
തനിലയസാനിനറുുസർനകയിതെകു്ുഒഴിചുുുനൽകംുഇത.ു

യുവിഡിതോതോടു്ു.അൾപടുാവയെറു്ുകിരണങുുളിലുലടപരിസരംഅണുവിമുകുുമാകുുാൻഇതി
നുകഴിയംു.ശുചീകരണലതുുഴിൊളികൾകുുുതോഗംപടരുലമനുുഭീതിതവണുു.

മദയ്ംകിട്്ാത്്മദയ്പർ:കൊറോണക്്ാലത്്്

പ്തിയകെല്്്െിളി
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:മദയുാസകുുികു്ുഅെി
മതപുുടുുവരുതെതപുശനുംസംസുുാനതു്ു
തോരോണഭീതികുുിെയിലആരോഗയു
തപുശനുമായിമാറുനുുതുരോകുറുുരമാര
ഉളതപുുതെയുളുുആരോഗയുതപുവരതുുക
തരവെയകുുുുനുുു.ഇനുുതെമുതലസം
സുുാനതു്ുവിതരുതുോവലെകുുണങുു
ളുമായിആശുപതതുികളിലആളുകള
വയുാപകമായിഎതുുിതുുുെങുുി.ഇവരി
ലപെരംുഅതകുമാസകുുരാതണനുു
തംുവെിയതപുശനുങുുളുണുുാകുുുനുുുണു്ു.

ആരോഗയുവകുപു്ുതോരോണചികി
തുുയിലരകതദുുുീകരിചുുുനിലകുുുനുുഅ
വസുുയിലമദയുപരുരെതുവെിയആ
രോഗയുതപുശനുങുുളഉണുുാകുുുതമനുുാണു
രോകുറുുരമാരുതെമുനുുറിയിപു്ു.മദയും
കിടുുാതതസാനിശറുുസര,സുഗനുുരെ
പനസര്തുപകളതുെങുുിയവകുെിചു്ു
അവൈനിെയിൊയരകസുകളംുവിവി
ധഭാഗങുുളിൊയിഉണുുായിടുുുണു്ു.

എകശുസസിതുുുആഭിമുേയുതുുിലു
ളുു"വിമുകുുി'യിലസംസുുാനവയുാപക
മായി140കിെകുുകള14ജിലുുകളിലുമാ
യിതകുമീകരിചുുതായംുഅവയിരെകു്ു
ആളുകളഎതുുിതുുുെങുുിയതായംു
സിഇഒഡി.രാജീവുഅറിയിചുുു.രണുുുദി
വസമായിവിമുകുുിയുതെതവബശുസ
റുുിലതോടുതുുിടുുുളുുനമുുറിരെകു്ുവ

െിയരോതിലആളുകളസംസുുാന
തുുുനിതനുുടുുാതകവിളികുുുനുുുണു്ു.രവ
ണുുകൗണസെിങുനലകിയരൈഷംഇ
വതരഅതാതിെതതുുആശുപതതുികളി
രെകു്ുഅയയകുുുുകയാതണനു്ുമനഃൈാ
സത്തുജുുരോ.എസ.്െിഷപറഞുുു.

തിരുവനനുുപുരംതമഡികുുലരോ
തളജുആശുപതതുിയിലമദയുപാനികള
വിതരുതുോവലചികിതുുയകുു്ുഎതുുി
തുുുെങുുിയതായിതമഡിസിനതതുൊഫ
സരരോ.തൈുീനാഥുഅറിയിചുുു.രനര

തതു,ുചികിതുുയകുു്ുവനുുയാളിനുമദയും
തതനുുനലരകണുുിവനുുഅവസുുയു
ണു്ു.മദയുംസുുിരമായിവെിയഅളവില
കഴിചുുിരുനുുവരതപതടുുനുുുനിരതുുു
രപുുളവെിയആരോഗയുതപുശനുങുുളു
ണുുാകുുുതമനു്ുഅരദുുഹംപറഞുുു.ഒരടുു
തറരപുുരബനുുതപുുടുുതായംുതനയുുാറുുിന
കരതാലുകു്ുആശുപതതുിയിലഇനുു
തെരണുുുരപതരതപുരവൈിപുുിചുുതായംു
വിമുകുുിരോഡലഓഫിസറംുഎ
കശുസസ്സിഐയുമായപി.എല.

ഷിബുഅറിയിചുുു.
ഇതിതനകുുാളവെിയതപുശനുമാണു

മദയുപരിലപെരംുമറു്ുെഹരികളിരെകു്ു
രൊകുനുുത.ുമദയുംസംസുുാനതു്ുതെ
സമിലുുാതതകിടുുിയിരുനുുരപുുളതതനുു
എകശുസസ്വകുപു്ുകഴിഞുുജനുവ
രിമുതലഓഗറു്ുുു31വതരപിെിതചുുടുതുു
തു1,965കിരോകഞുുാവംു2,875െിറുുര
സപ്ിരിറുുും2,954െിറുുരചാരായവംു
8,448െിറുുരകളുുും24,875െിറുുരഇനുുുയ
നനിരമിതവിരദൈമദയുവുമാണ.ുവയുാജ
മദയുനിരമാണവംുഉപരൊഗവംുവയുാപ
കമാവുതമനുുതിനുപുറരമകഞുുാവുഉ
ളതപുുതെപെവിധെഹരികളപെരാനു
ളുുസാധയുതയംുകുടുതൊണ.ു

ലൊഴിലെുപു്ു
പദുുരികു്ു
4431രൊെി
നയുുഡലഹി:മഹാതുുാഗാനുുിരദ
ൈീയതഗുാമീണതോഴിലുറപു്ുപദുു
തിയിലനലകാനുളുുമുഴുവന
തുകയംുവിതരണംതചയുുുനുുതി
നുരകതദുുുസരകുുാര4431രോെി
രുപഅനുവദിചുുു.21ദിവസ
തതുുഅെചുുുപുടുുലതപുേയുാപിചുു
സാഹചരയുതുുിലആളുകളകു്ു
സാമുുതുുികതപുതിസനുുിമറിക
െകുുുനുുതിനാണുതപതടുുനുുുത
തനുുവിഹിതംഅനുവദിചുുത.ുപ
ണംഗുണരോകുുാകുുളുതെഅ
കുുൗണുുിരെകു്ുഏതപുിലഒനുുുമു
തലരനരിടുുുനലകംു.തോഴിലു
റപു്ുപദുുതിയുതെകുെി182രുപ
യിലനിനു്ു202രുപയായിഉയര
തുുാനംുകഴിഞുുദിവസംരക
തദുുുംതീരുമാനിചുുിരുനുുു.

ലൊഴിൊളികൾ
മെങുുുനുുതു
രെയണം

നയുുഡലഹി:ഇതരസംസുുാനതതുുഴിൊളികളവന
രോതിലനാടുകളിരെകുുുമെങുുുനുുതുഗൗരവമായി
കാണണതമനു്ുആഭയുനുുരമതനുുുിഅമിതുഷാസംസുുാന
സരകുുാരുകരോടുനിരരദൈിചുുു.ഇരുപതതുുനുുുദിവ
സംഅെചുുുപുടുുലതപുേയുാപിചുുരപുുളരോെിയിലുുാതായ
രോതെയാണുതോഴിൊളികളനാടുുിരെകുുുമെങുുുനുു
ത.ുവാഹനംകിടുുാതുുതിനാലകിരോമീറുുറുകളനെനുുു
രൊലംുപെരംുമെങുുിയിടുുുണു്ു.

ഈസാഹചരയുതുുിലഇതരസംസുുാനതോഴിൊളി
കളകു്ുഭകുുണവംുഅതയുാവൈയുസൗകരയുങുുളംുഉറപുുാ
കുുിഅവതരനിെവിലകഴിയുനുുിെതുുുതതനുുപിെിചുുു
നിരതുുാനസംസുുാനസരകുുാരുകളതൈുമികുുണതമ
നുുുരകതദുുുആഭയുനുുരമതനുുുാെയംനിരരദൈിചുുു.

ലകുുണങുുൾഇവ
അസവുസുുത,രഷുുഭം,വി
തഭുാനുുി,വിൈപുുിലുുായമു,അ
മിതമായവിയരുുപു്ു,മനംപി
രടുുലുു,ഛരുുദുുി,ഉതകുണഠു,
സരകുുചം,വിറയലുു,ൈ
കുുമായതെരവദന,അപ
സമ്ാരം,ഉറകുുമിലുുായമു.

ഉടൻആശുപതരുിയിൽഎതുുികുുണം
സുുെകാെവിതഭുമം,പനി,നിയതനുുുണമിലുുാതുുവിറയലഎനുുിവകാണ
തപുുടുനുുമദയുപതരഅെിയനുുരമായിഡീഅഡികുഷനതസുുുറിലതപുരവ
ൈികുുണം.ഇവരകു്ുഅെിയനുുരചികിതുുഅനിവാരയും.ഹുദയതതുുവ
തരരനരിടു്ുബാധിരചുുകുുാം.

രോ.പി.സി.രകൈവനകുടുുിനായര,
മരോരോഗവിദഗധുന,

മുനതപുസിഡു്ുു,
ഇനുുുയനതമഡികുുലകൗണസില.

മണുുാരുുകുുാലടുുലൊവിഡു
ബാധിരൻുു

600രെലെരപുുരുമായി
രനരിടു്ുബനുുലപുുടുുു

പാെകുുാട:ുതോവിഡു19സുുിരീകരിചുുകാരാകുറുശുുിയിതെരോ
ഗിയുതെമകതുുുപരിരോധനാഫെംകിടുുാതുുസാഹചരയുതുുിലുു
ജിലുുയിലുുഏതറആൈകുുനിെനിലുുകുുുനുുതായിമതനുുുിഎ.തക.
ബാെനുു.കെകറുുുരററു്ുരോണുുഫറനുുസ്ഹാളിലുുമാധയുമങുുരോടു
തപുതികരികുുുകയായിരുനുുുഅരദുുഹം.

കാരാകുറുശുുിയിതെരോഗിഏകരദൈംഅറുനുുുരോളംരപരു
മായിരനരിടു്ുബനുുതപുുടുുതായാണുറിരപുുരുുടു്ു.എനുുാലുുഇയാളുതെ
മകനുുഎതതുരപരുമായിബനുുതപുുടുുിടുുുണു്ുഎനുുകാരയുതുുിലുുവയു
കുുതയിലുു.അതിനാലുുതൊതുജനങുുളുുവിഷയതതുുഗൗരവ
രതുുതെകാണുകയംുമാസ്കുുുകളുുധരികുുുകയംുഒനുുരമീറുുരുു
അകെംപാെികുുുകയംുരവണം.

സാധാരണഗതിയിലുുരോഗികളുു,പരിചരികുുുനുുവരുു,ഉരദുയാഗ
സുുരുു,രൊെീസുകാരുുഎനുുിവരുുകുു്മാതതുമാണുമാസ്കുനിരുുബ
നുും.എനുുാലുുകാരാകുറുശുുിയിതെരോഗിയംുമകനംുആരോ
തൊതകുുഇെപഴകിയിടുുുണു്ുഎനു്ുവയുകുുമലുുാതുുസാഹചരയുതുുി
ലുുഏതറആൈകുുയുണു്ു.അതിനാലുുതൊതുജനങുുളുുസരുുകുുാരുു
നിയതനുുുണങുുളുുഅകുുരംതപുതിപാെികുുണം.

അവൈയുസാധനങുുളുതെെഭയുതകുറവുഭയനു്ുആളുകളുുമാ
രുുകുുറുുുകളിലുുകുടുുംകുെിനിലുുകുുുനുുുണു്ു.ഒനുുരമീറുുരുുഅകെം
പാെികുുണതമനുുനിരുുരദൈംപെരപുുഴംുനെപുുിൊകുുുനുുിലുു.തൊ
തുജനങുുളുുഏതറജാതഗുതപാെിരചുുപറുുു-മതനുുുിപറഞുുു.

വവദയുുരിയംുലവളുുവംു
മുനുുുമാസംസൗജനയുമാകുുണം:
ലക.സുരരതദുുുൻ
തിരുവനനുുപുരം:തോരോണവയുാപന
വംുനിയതനുുുണങുുളംുസംസുുാന
തതുുഎലുുാവിഭാഗംജങുുതളയംുദുരി
തതുുിൊകുുുകയംുജീവിതംആതക
താറുമാറാകുുുകയംുതചയതുസാഹച
രയുതുുിലഅടുതുുമുനുുുമാസതതുു
ശവദയുുതി,തവളുുംനിരകുുുകളഒഴി
വാകുുാനസരകുുാരതയാറാകണതമ
നു്ുബിതജപിസംസുുാനഅധയുകുുന
തക.സുരരതദുുുന.

ശവദയുുതി,തവളുുംഎനുുിവഉപ
രൊഗിചുുതിനുഇരപുുളനലകിയിടുുുളുു
ബിലുുുകളഅെയരുകുുണുുതിലുുനുുനിര
രദൈംഅെിയനുുിരമായിസരകുുാരന
ലകണം.തോരോണവയുാപനംതെയു
നുുതിനുളുുനിയതനുുുണങുുളമുെംഭു

രിപകുുംകുടംുബങുുളംുവരുമാനമിലുുാ
തതസാമുുതുുികതപുതിസനുുിയിൊ
ണ.ുനിതയുവരുമാനകുുാരായസാധാര
ണകുുാരുതെജീവിതമാണുവളതരദുരി
തതുുിൊയത.ു

രോഗവയുാപനംതെയുനുുതിനുനിയ
തനുുുണങുുളഅതയുാവൈയുമായതിനാല
അതിലനിനു്ുപിനുുാകുുംരൊകാനു
മാകിലുു.ഈതപുതിസനുുിയിലനിനു്ു
എനുുുകരകയറാനാകുതമനു്ുഇരപുുള
പറയാനുമാകിലുു.ആസാഹചരയുതുുി
ലബിലുുുകളഅെകുുാനസമയംനീടുുി
തകുുടുകുുുകയലുു,മുനുുുമാസരതുു
തകുുകുുിലംുശവദയുുതിയംുതവളുുവംു
സൗജനയുമായിനലകുകയാണുരവണുു
തതനുുുംസുരരതദുുുനപറഞുുു.

ലകാവിഡുതപുരിരോധം:സരകുുാരുമായി
സഹകരിചു്ുരസവാഭാരരി
തിരുവനനുുപുരം:തോരോണ
ശവറസിതനതപുതിരോധികുുു
നുുതിനുസരകുുാരിതനാപുും
രസവനരമേെയിലരസവാഭാ
രതിയംു.ഇതിതുുുഭാഗമായിര
ണു്ുെകുുംമാസക്ുകളവിവിധ
ആശുപതതുികള,തപാെീസ്
രസന,ആരോഗയുതപുവരതുുക
ര,തൊതുജനങുുളഎനുുിവര
കു്ുവിതരണംതചയതുതായി
രദൈീയരസവാഭാരതിജനറല
തസതകുടുുറിഎ.വി.ൈകുുരനഅ
റിയിചുുു.

രകരളതുുിതെവിവിധസുുെ
ങുുളിൊയി2100െധികംരൊ
യിനുുുുകളിലശകകഴുകുനുു

തിനായിടുുുളുുസംവിധാനംഒ
രുകുുിയിടുുുണു്ു.50,000ലപരം
സാനിശറുുസരരോടുുിലുകള
വിതരണംതചയതു.ുസരകുുാര
സംവിധാനങുുതളപരിചയതപുു
ടുതുുുനുുതപുവരതുുനങുുളിലംു
രസവാഭാരതിഏരതപുുടുനുുു
ണു്ു.വിവിധആശുപതതുികളില
ഐരോരെഷനവാരഡുകള
സജുുമാകുുാനംുരകുുബാങുുു
കളിലരകുുദാതാകുുാതളഎ
തുുികുുാനംുസഹായികുുുനുുു.
ആശുപതതുികളിലംുവിവിധഭാ
ഗങുുളിലഒറുുതപുുടുുുജീവികുുുനുു
വരകുുുംഭകുുണ,ധാനയുകുുിറു്ു
വിതരണംനെതുുുനുുുണു്ു.

ഓരോജിലുുയിലംു20നംു40
നംുമരധുയതപുായമുളുു1000രപ
രെങുുുനുുസനുുദുുതപുവരതുുക
രുതെസംഘതതുുസജുുരാകുുി
യിടുുുണു്ു.കുൊതതമാനസിക
പിരിമുറുകുുംരനരിടുനുുവര
കുുുരവണുുി14ജിലുുകളിലതപു
രതുയകംരോളതസുുുരതയാ
റാകുുിരോണിലുതെകൗണ
സിെിങുനലകുനുുസൗകരയും
ഏരതപുുടുതുുി.തിരുവനനുുപു
രംതൈുീചിതതുതമഡികുുലതസുുു
റിലഏകാനുുവാസതുുിലുളുു
വരുതെപുറതതുുആവൈയുങുുളി
ലരസവാഭാരതിതൈുദുുികുുുനുു
തായംുഅരദുുഹംപറഞുുു.

അകെമാണുസുരകുുിതം..!
തിരുവനനുുപുരതുു്വാഹനയകുുുിലടവനിതാസിവിൽലൊെീസ്ഓഫിസർനിശുുിതഅകെതുുിൽനിനുുുലൊണു്ുനൈകു്ുയാപതുികലുുുഐ
ഡികാർഡുനകലൊടാലതപരിതോധികുുുനുുു. ലക.ൈി.ജയചപനുുുൻ

ആശുപതരുികളിലെ
നഴുസുമാരുമായി
മതതുുുിയുലെചരുുചുു
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തതുു45ആശുപതതുികളിതെ
നഴുസിങുസുതപുണുുുമാരുമായി
ആരോഗയുവകുപു്ുമതനുുുിതക.
തക.ശൈെജവീഡിതൊരോ
ണുുഫറനുുസിലുതെചരുുചുുനെ
തുുി.തോവിഡു19രകസുകളുു
കുെിയസാഹചരയുതുുിലുുആ
ശുപതതുികളുതെയഥാരഥചി
തതുംമനസിൊകുുാനംുഅവ
രുതെഅഭിതപുായംകുെിവിെ
യിരുതുുുനുുതിനംുരവണുുിയാ
യിരുനുുുചരുുചുു.

രോകറുുുരുുമാരുു,നഴുസുമാരുു
തുെങുുിആരോഗയുരംഗതതുു
എലുുാജീവനകുുാരംുതോവി
ഡുഎനുുമഹാമാരിതയതപുതി
രോധികുുാനസുതയുരുുഹമായ
രസവനമാണുഅനുഷഠ്ികുുു
നുുതതനു്ുമതനുുുി.തപുളയസമയ
തുുുംനിപശവറസ്ബാധ
സമയതുുുംഅവരതചയതു
രസവനംഒരികുുലംുവിസമ്രി
കുുാനാകിലുു.

രോഗികളുമായിഏറുുവുമ
ധികംഅടുതുുിെപഴകുനുുവ
രാണുനഴുസുമാരുു.അതിനാലുു
ആരോഗയുവകുപു്ുനിഷ്കുു
രുുഷിചുുസുരകുുാമാനദണുു

ങുുളുുഎലുുായിരപുുഴംുപാെി
കുുണം.ആരോഗയുതപുവരുുതുു
കരുുതതനുുരോഗികളായിമാ
റുനുുസാഹചരയുംഉണുുാകരു
ത.ുരോഗിതയശുതരുുഷിചുുന
മുുുതെഒരുആരോഗയുതപുവ
രുുതുുകയകുു്ുതോവിഡു19
സുുിരീകരിചുുസാഹചരയുതുുി
ലകുടുതലുുതൈുദുുരവണം.
ആകുടുുിതയവിളിചുുിരുനുുു.വ
ളതരആതുുവിൈവുാസരതുുതെ
യാണുആജീവനകുുാരിസം
സാരിചുുത.ുഇനിതൊരുആ
രോഗയുതപുവരുുതുുകരുുകുുുംചി
കിതുുയുതെഭാഗമായിഈ
രോഗംപകരാതതഎലുുാവരംു
മാരുുഗനിരുുരദൈങുുളുുകരുുൈന
മായിപാെിരകുുണുുതാതണ
നുുുംമതനുുുിവയുകുുമാകുുി.

വീഡിതൊരോണുുഫറ
നുുസിലുുഎനുുഎചു്ുഎംരറുുുുറു്ു
മിഷനുുഡയറകറുുുരുുരോ.ര
തുുനുുരേലുുകുുരുു,ആരോഗയു
വകുപു്ുഡയറകറുുുരുുരോ.ആ
രുു.എലുു.സരിത,ആരോഗയുവി
ദയുാഭയുാസവകുപു്ുഡയറകറുുുരുു
രോ.എ.റംൊബീവിഎനുുിവ
രുുമതനുുുിരൊതൊപുുംപതകുുടു
തുുു.

സനുുർശകർപാടിലുു..!
തിരുവനനുുപുരംനഗരസഭാപരിധിയിലെലൊവിഡു19കവുാറ
നുുുനിൽകഴിയുനുുവരുളുുവീടുകളിൽജിലുുാഭരണകുടംതയാ
റാകുുിയഹൗസ്മാർകുുിങുസുുുുികുുറുകൾപപുതതുേകസ്കവുാഡുഅം
ഗങുുൾപതിപുുികുുുനുുു.വീടുനിരീകുുണതുുിൊലണനുുുംസനുുർ
ശകർപാടിലലുുനുുുംഇതിൽതരഖലപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.



വിയോഗം

സസദക്്ഞ്്്
കോതമംഗെം: തങ്്ളം
ലചറ്കപ്്ിള്്ിൽ ലസ
ദക്്ഞ്്്(69)അന്്രി
ച്്്.ഖബറടക്്ംനടത്്ി.
ഭാരയ്:ലസനബവട്്ക്
ടിയിൽ(തങ്്ളം).മക്്ൾ:
മ്ഹമ്്ദ് ഷാൻ,അബ്്്
ൽ സൊം. മര്മക്്ൾ:
അയിഷ,സ്മയ്്.

മറിയംബീവി
കോതമംഗെം: പിടവ്ർ
ബ്്ാങ്്രയിൽപകരതനാ
യ ഹലസനാർ ഹാജി
യ്ലടഭാരയ്മറിയംബീവി
(86)അന്്രിച്്്.കബറട
ക്്ംനടത്്ി. മക്്ൾ: മ
ക്്ാർ (മ്ൻ വാരലപ്്ട്്ി
പഗ്ാമപഞ്്ായത്്് അം
ഗം),മ്ഹമ്്ത് (റിട്്.തി
ര്വനന്്പ്രംസർക്്ാ
ർപപ്സ്ഉകയ്ോഗസ്്ൻ),
ലകരീം,ഹമീദ,്ലഷരീഫ,
സ്ഹറ,സ്ലബയ.മര്
മക്്ൾ: നസീറ,ഐഷ
(റിട്്.ലോത്മരാമത്്്വ
ക്പ്്്ഉകയ്ോഗസ്്),ഫാ
ത്്ിമ്്,സജെ,നാസർ,
ലസയത്മ്ഹമ്്ത,്പ
കരതനായഅെിയാർ.

ടി.എ.സദാനന്്ൻ
ആല്വ: ആല്വ ജന
താകോഡ് ലതപറമ്്ി
ൽ ടി.എ. സയാനദ്്ൻ
(75) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിലെ
11 ന് യ്സി ശമ്ശാന
ത്്ിൽ. ഭാരയ്:ഓമന. മ
ക്്ൾ:ലഷജ,്ലഷനി,
ഷിജ.്മര്മക്്ൾ:അജി
ക്മാർ,പപ്ജിത.

വാസ്
കചർത്്െ: ലതക്്് പ
ഞ്്ായത്്്രണ്്ാംവാർ
ഡ്ലതക്്ൽചിറയിൽ
വാസ്(92)അന്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:ലഭമി.മകൻ:ഭാ
സി.മര്മകൾ:െത.

ഹസവയ്ർ
ആല്വ:കട്ങ്്ല്്്ർക
ണിയാംക്ന്്് കകടപ്്ി
ള്്ിപള്്ിപറമ്്ിൽകസ
വയ്ർ(96)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: പകരതയായഅന്്
മ്്.മക്്ൾ:കർമ്്ിെി,ഫി
കോമിന,കോൺസൺ,
ക്ഞ്്്കോൻ, കോബി,
ഷീന.മര്മക്്ൾ:പകരത
നായ ആ്്്ണി, കോ
ൺ,വർഗീസ,്ഷീെ,െി
ൻസി, ബിന.് യ്സി
കോലളജ് നിതയ് സഹാ
യ പള്്ിയിൽ സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.

ശശിധരൻ
കല്്മ്്െം:നാവായിക്്്
ളം കപ്്ാംവിള മ്ട്്ിയറ
അനീഷ് ഭവനിൽശശി
ധരൻ (62)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:പകരതയായസ്െ
തക്മാരി.മക്്ൾ:അനീ
ഷ്,അന്ബ.്മര്മകൾ:
ബിൻസി.മ്തകയഹംവീ
ട്്്വളപ്്ിൽ സംസക്്്രി
ച്്്.

വൊച്്മ്്
ചിറ്്ാട്്്കര:അന്്ിക്്ാട്
കോമ ഭാരയ് ലോച്്മ്്
(90)അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ൾ:കമരി,ആനി,കോൺ
സൻ,വിൻസ്്്്,കഡവി
സ.് മര്മക്്ൾ: പരാത
നായ കജക്്ബ,് ചാ
ക്ക,് കോയസ്ി, വൽ
സ,ബീന.

ധർമ്്ജൻ
മാള:ക്ര്വിെകശരിപ
ള്്ിയിൽ പകരതനായ
ക്മാരൻമകൻധർമ്്ജ
ൻ(60)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ശക്ന്്ള.മക്്ൾ:ധനീ
ഷ,്ധനയ്.മര്മകൻ:രാ
ജീക്ഷണ്ൻ.

മറിയം
വടക്്ാകഞ്്രി: ഗവ:
കോയസ്് ലഹസ്ക്്്
ൾ പഗ്ൗണ്്ിന് സമീപം
പാണാട്്്പറമ്്ിൽപകര
തനായ കോസില്്് ഭാ
രയ്മറിയം(76)അന്്രി
ച്്്. സംസക്്്ാരം നട
ത്്ി.മക്്ൾ:ആന്്്്കോ
സ് (ഖത്്ർ), കസവയ്ർ
കോസ,് കോൺസൺ
കോസ്(ഇര്വരം്ബഹ
റിൻ).മര്മക്്ൾ:ബിനി,
ഫിൻസി,ധനയ്.

തശ്ീധരൻനായർ
പറവ്ർ: പ്ശാരിപ്്ടി
പശ്ീവത്്ത്്ിൽ പകരത
നായ ക്ട്്ൻപിള്് മക
ൻപശ്ീധരൻനായർ(82)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:പപ്സ
ന്്ക്മാരി.മക്്ൾ:പശ്ീവ
ത്്ൻ,പശ്ീകെ.മര്മക്്
ൾ: അമിൽ അകോക.്
സംസക്്്ാരംകോന്്ിയ
ക്്ാവ് ശമ്ശാനത്്ിൽ
നടത്്ി.
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വക.ഭാസക്രൻനായർ
പാറശാെ: ലനടിയാം
കോട് ബി.ആർ കോകട്്
ജിൽ ലക. ഭാസക്രൻ
നായർ(മണിയൻപിള്്
83)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാ
ധാമണിയമ്്. മക്്ൾ:
അനിൽക്മാർ (കകരള
കോക്്സ)്,സ്നിൽക്
മാർ(വിഎസഎ്സ്സി).
മര്മക്്ൾ:സി.എൽ.സീ
ന,എം.അഞ്്്.

വവഹോനിക്്
പ്വ്്ത്്്ർ: വയനാടൻ
തറ ചാെയക്്്ൽ അ
ക്ത്ണി ഭാരയ് ലവകോ
നിക്് (83)അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
ലെ പത്്ിന് പാവറട്്ി
ലസ്്്് കോസഫ് തീർ
ത്്കകപദ്്്ത്്ിൽ.മകൾ:
കപ്തസയ്ാമ്്. മര്മകൻ:
മാത്്ൻ.

ആർ.ദയാനന്്ൻ
മ്ഹമ്്: മാരാരിക്്്ളം
ലതക്്് പഞ്്ായത്്്എ
ട്്ാംവാർഡ്രാജമ്്ാെയ
ത്്ിൽആർ.യയാനദ്്ൻ
(75)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാ
ജമ്്.മക്്ൾ:യകയഷ,്രാ
കജഷ.്മര്മക്്ൾ:രജിെ,
രശമ്ി(മാരാരിക്്്ളംലത
ക്്്പഞ്്ായത്്ംഗം).

കാർത്്്യായനി.
അക്ത്ളി:ക്നിയിൽ
ലതര്വിലെ പകരതനാ
യപാറക്്ണ്്ിക്ഞ്്ി
ക്്ണ്്ല്്് ഭാരയ് കാർ
ത്്്യായനി(83)അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ: സ്കരഷ്
(ലചട്്്യാർ സൺസ് ലട
കസ്്്്്യിൽസ,് കാവം്മ
ദ്്ംവയനാട)്,അനിത,
രകമശൻ(ഹാൻലടകസ്,്
കോഴിക്ക്ട)്, ശശി
(ലപ്ഡവർ).
മര്മക്്ൾ: ബിന്്് (മ
ണാകശ്്രി),രവിപദ്്്ൻ(ര
ശമ്ിലടകസ്്്്്യിൽസ,്ക്
ണ്്്പറമ്്്),സജിത(ക
ണ്്്ർ,രാമൻലതര)്.സ
കോയരങ്്ൾ: ബാെൻ
(അക്ത്ളി), കമൊ
ക്്ി, തങ്്ം (കാക്്്ർ),
രാമക്ഷണ്ൻ (അ
കത്്ളി-റിട്്.എസ.്ഐ
), പകരതരായ ശിങ്്ൻ,
കകള്ക്്്ട്്ി (റിട്്.ലകഎ
സഇ്ബി).

ഗംഗാധരൻ
ലപരിക്ങ്ട്്്കര: കിഴ
ക്്്ംമ്റി കോധാനദ്്
വായനശാെയക്്്്സമീ
പംതിയ്്ാടിഗംഗാധരൻ
(79) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
മണി. മക്്ൾ: ലഷൻ,
ഷിജി(എസഎ്ൻഡിപി
കോഗംകോർഡ്ലമമ്്
ർ). മര്മക്്ൾ: ഷീബ,
കോഭന.

ഹദവകിഅമ്്
കപരാപമ്്്: ചങ്്കോത്്്
കകകോത്്്കയവകിയമ്്
(73)അന്്രിച്്്.ഭർ്്ത്്ാ
വ:്ബാെകോപാെൻ്്(റി
ട്്. പപ്ധാനാധയ്ാപകൻ്്,
പാല്ർ്് ജിഎൽ്്പി സ്
ക്ൾ്്, ലവള്്ികോട)്. മ
ക്്ൾ്്:ജയൻ്്,ഉകമഷ്(വി
ലല്്ജ്അസിസ്്്്്്്്,എര
വട്്്ർ്്), മര്മകൾ്്: ജീ
ഷമ്.സകോയരങ്്ൾ്്:ഉ
ണ്്ിമാധവൻ്്നായർ്്,ജാ
നകി,ഇദ്്ിര,ക്ഷണ്യാ
സ,് പകരതനായ പത്്
നാഭൻ്്നായർ്്.

വൊച്്്ഹോൻ
ചാഴ്ർ:യ്വധാരക്്ബ്്ി
ന് സമീപം മാരയിൽ
ലോച്്്കോൻ (75) അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്രാവിലെ8.30ന്താ
ന്്്യം പഞ്്ായത്്് ശമ്
ശാനത്്ിൽ.ഭാരയ്:കാർ
ത്്്യായനി. മക്്ൾ:അ
കോകൻ, അർജ്നൻ,
കപ്പമൻ,അജിത. മര്മ
ക്്ൾ:െത,സ്നിൽ,ബി
ന്്്.

ഹേവിസ്
കാരമ്ക്്്:വടകക്്ത്്െ
പ്വ്്ത്്ിങ്്ൽ ചാക്്പ്്
ൻമകൻകഡവിസ്(62)
മം്ലബയിലെ മീരാ
കോഡിൽ അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:െീന.മക്്ൾ:വിനയ,്
റിയ.സകോയരങ്്ൾ:പ
കരതനായകോസ,്കോ
ൾ, മിനി,ആനി, കോർ
ജ്്്.

എൻ.ബാലക്ഷണ്ൻ
തെകശരി:കതിര്ർപ്
കല്്്ോട്സി.എച്്്നഗറിൽ
ക്ഞ്്ിപറമ്്ത്്് ഹൗ
സിലെ എൻ. ബാെക്
ഷണ്ൻ(60)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:നളിനി.മക്്ൾ:നി
ധിൻലക.പി,നീത്ലക.
പി.മര്മക്്ൾ:സക്നഹ,
ജയിത്്്. സകോയരങ്്
ൾ:ചപദ്്്ൻ,പകരതനായ
ഭാസക്രൻ.

മാതയ്്
കിഴ്പ്്ിള്്ിക്്ര:സിഎം
പി ച്മട്്്ലോഴിൊളി
യായിര്ന്് തിര്കത്്
ക്്ാട് മാളികയക്്ൽ മാ
തയ്്(74)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
കപ്തസയ്ാമ്്.മക്്ൾ:കോ
ഷി, കോജ,് വർഗ്്ീസ,്
ലബജ.്മര്മക്്ൾ:െി
ല്്ി,പക്ിസ്്്്ീന,അനിത.

ഫാത്്ിമ
ലചറ്ക്ളം: മക്്കോൽ
താഴത്്് പകരതനായ
ബീരാൻകോയയ്ലടഭാ
രയ്ഫാത്്ിമ(80)പ്ല്്ാ
ള്രിൽഅന്്രിച്്്.മക്്
ൾ:ഉസമ്ാൻകോയ,ആ
യിഷബി,കരീം,നസീർ,
നബീസ,നാസർ,സ്ഹ
റ,റ്ഖിയ,പകരതനായ
ഷാജ്ദ്്ീൻ. മര്മക്്ൾ:
ബഷീർ,ലസനബ,സാ
ബിറ,ആരിഫ,സക്്ീർ
ഹ്ലസൻ,ജംഷീറ.

ഹവലായ്ധൻ
മ്ന്്ിയ്ർ:ലോററമ്്ൽ
അധികാരിമണമ്്ൽ
കവൊയ്ധൻ (89) അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്: പകരത
യായ ജാനകി. മക്്ൾ:
സയാനദ്്ൻ, രവീപദ്്്ൻ,
കോപാെക്ഷണ്ൻ,
സ്മതി, അനിത, കബ
ബി,ബീന, െീെ.  മര്മ
ക്്ൾ:സകോജിനി,കബ
ബി, ജയ, ക്ഷണ്ൻ,
ബാബ,് അകോകൻ,
കോഹനൻ,പപ്കോദ്

ര്ഗ്്ണിഅമ്്
പാെക്്ാട:്എടത്്റമാ
ത്്്ർ്്കോതരാമത്്്വീ
ട്്ിൽ്് പകരതനായ കോ
വിദ്്ൻ്്ക്ട്്ികമകോല്്്
ഭാരയ് ച്നങ്്ാട് പാെ
ക്ക്ട്്്വീട്്ിൽ്്ര്ഗ്്ണി
അമ്്(97)എടത്്റസ്
രയ്രശമ്ിയിൽ്് അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം ഇന്്്
10ന്ചപദ്്്നഗർ്്ലവയയ്്
തശമ്ശാനത്്ിൽ്്.മക്്
ൾ്്:രാധ,കബബി,രാജ.്
മര്മക്്ൾ്്: രാധാമണി,
ശശികെ, പകരതനായ
പത്്നാഭൻ്്നായർ്്.

ഹദവസി
മണല്ർ: റിട്്. പപ്ധാന
ധയ്ാപകൻ കോടങ്്ണ്്
ത്്്കയവസി(90)അന്്
രിച്്്. മണല്ർ സർവീ
സ് സഹകരണ ബാങ്്്
പപ്സിഡന്്്്ം,കോൺപഗ്
സ്പപ്വർത്്കന്മായി
ര്ന്്്.സംസക്ാരംനട
ത്്ി.ഭാരയ്:പകരതയായ
കമരി.മക്്ൾ:കോസഫ,്
കജക്്ബ്്്, ഇകന്്ഷയ്സ,്
കോൾ. മര്മക്്ൾ:
ലഷജ,മിനി,ലജസമ്ി,
െിപി.

ഹോസ്ഫിലിഹപ്്സ്
ലചന്്ിത്്െ: ഒരിപപ്ം
ലതന്്ടിയിൽ്്നവമദ്്ിര
ത്്ിൽ്് (സ്്്്ാർ്്വയ്)് കോ
സ്ഫിെികപ്്സ്(റിട്്.എ
ജിഎസ്ഓഫീസ്തിരിവ
നന്്പ്രം-62)യ്എസി
ൽ അന്്രിച്്്. സംസ്
ക്്ാരം പിന്്ീട.് ഭാരയ് :
ക്ട്്കമ്്ര്ർ്് കത്കശരി
ൽ് ക്ടം്ബാഗം കോസ
മ്്.മകൾ്്:കോ.കോബ.
(യ്എസഎ്),മര്മകൻ്്
:കോഷിൻ്്(യ്എസഎ്).

ശാന്്
കാപ്്ാട:് വികാസന്ഗർ
കാപ്്ാട്വികാസ്നഗറി
ലെ പകരതനായ കേറ
ങ്്ാട്്് കശഖരല്്് ഭാരയ്
ശാന്്(57)അന്്രിച്്.മ
ക്്ൾ:ശികഖഷ,്ശാരിക.
മര്മക്്ൾ:രജീഷ്ലക
നാട്്ി,ചിപത്ലോകവ്ർ.

പി.ഹോപാലക്ഷണ്ൻ
നായർ

പാറശാെ: പരശ്വ
യക്്്ൽ മാവിളാകത്്്
വീട്്ിൽ പി.കോപാെക്
ഷണ്ൻനായർ(87)അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്: സരസവ്
തിയമ്്. മക്്ൾ:ബിന്്്,
ബിജ.് മര്മക്്ൾ: ജയ
ക്മാർ,അർച്്ന.

രവീതന്്്ൻനായർ
പാറശാെ: പരശ്വ
യക്്്ൽകമലെക്ക്ണം
പാണ്്ിമാംവിളഅര്ൺ
നിവാസിൽരവീപദ്്്ൻ
നായർ(65)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ഉഷാക്മാരി.മക്്
ൾ:അര്ൺ,ആതിര.മ
ര്മക്്ൾ:അഞജ്ന, മ
ണികണഠ്ൻ.

വക.ത്ളസീഭായി
പാറശാെ: പ്ഴിക്്്ന്്്
പീെിയാംകോണം ലജ.
ലക.ഭവനിൽപകരതനാ
യ ശിവശങ്്രപ്്ിള്്യ്
ലട ഭാരയ് ലക.ത്ളസീഭാ
യി(80)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ:പത്്ക്മാരി,ജയക്
മാർ, വിജയക്മാർ, പ
കരതയായഗിരിജാക്മാ
രി.മര്മക്്ൾ:രാധാക്
ഷണ്ൻ നായർ, ക്
ഷണ്പപ്സാദ്, പൗർണ
മി,ബിന്്്.

വർഗീസ്
പാറശാെ:പ്വാർകല്്്
മ്ക്്് കോബി ഭവനിൽ
വർഗീസ് (റിട്്. ലറയൽ്
കവജീവനക്്ാരൻ-83)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:പകര
തയായലബർളി.മക്്ൾ:
കോയി (മം്ലബ), മി
നി, കോൺ (രാജസ്്ാ
ൻ)കസവയ്ർ (അബ്യാ
ബി),ജ്െി,കോബി.മര്
മക്്ൾ:ലഫമി,കോൾ,
ജിജി, സീന, രാജ, കോ
ബിൻ.

ഭവാനി
ലവപ്്ിൻ്് : എളങ്്്ന്്
പ്്്ഴപ്ത്്ൻ്്പ്രയ്ക്്
ൽ്് പകരതനായ ഭാസ്
കരല്്് ഭാരയ് ഭവാനി
(78)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ്്:  രവീപദ്്്ൻ്് (അഭി
രാം കൺ്്സപ്ട്ക്്
ൻ്്സ)്, രജീപദ്്്ൻ്് (മ
ർ്്ച്്്്്്കനവി),ബിന്്്,
ബിജ് (മർ്്ച്്്്്് കന
വി).മര്മക്്ൾ്്:സ്നി
ത,സ്ജ,സതയ്ാപാെ
ൻ്്,നീത.്

എൻരാമചതന്്്ൻപിള്്
പട്്ത്്ാനം: കോട്്ത്്ി
ൽ വീട്്ിൽഎൻ രാമച
പദ്്്ൻപിള്്(70,റിട്്.അ
സിസ്്്്്്്് കമ്്ിഷണർ,
ലോകമർഷയ്ൽ ടാകസ്
സ്)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:എ
ൽ.വിജയക്മാരിഅമ്്.
മക്്ൾ:അഭിൊഷ്ആർ
വി,അന്ര്പ്ആർവി.

ഹാജറ
പറവ്ർ:ക്ന്്്കരവയ
ൽകരലതകക്്പറമ്്ിൽ
പകരതനായ മ്ഹമ്്യി
ല്്് ഭാരയ് ഹാജറ (83)
അന്്രിച്്്.ഖബറടക്്ം
വയൽകരജ്മാമസജ്ിദ്
ഖബർസ്്ാനിൽ നട
ന്്്.മക്്ൾ:സെിം(ബി.
എസ.്ൻ.എൽ),ബഷീർ,
നയീറ,സീനത്്്,പകരത
രായഅബ്്്ൾകരിം,അ
ഷറ്ഫ,് മര്മക്്ൾ, ഷം
െ,ലഷമീനഅബ്്്ൾക
രിം,മ്ഹമ്്ദ്ക്ഞ്്്,റ്
ഖിയ,റസിയ.

ഭാർഗ്്വി
മ്ഹമ്്:പ്ന്്പപ്വയൊ
ർ സമര കസനാനിയം്
എസ്എൻഡിപിശാഖ
504ല്്് മ്ൻ പപ്സിഡ
ന്്്്മായിര്ന്്മ്ഹമ്്പ
ഞ്്ായത്്്10-ാംവാർഡ്
വടകക്്തറമ്ടിന്സമീ
പംഅന്്കവെിപകരത
നായ രാഘവല്്് ഭാരയ്
ഭാർഗവി (92) അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:സ്ശീെ,അ
നിയമ്്, കോഹനയാസ,്
പകരതയായ പ്ഷപ്വ
ല്്ി.മര്മക്്ൾ:യാസൻ,
ശിവാനദ്്ൻ.

അഹൻ
പറവ്ർ:കിഡന്ിസംബ
ന്്മായഅസ്ഖംബാ
ധിച്്പിഞ്്്ബാെൻമ
രിച്്്.ലകടാമംഗെംഎട
ക്്ാട്്് ഇ എസ്സ്രജി
നല്റയം് മിത്വില്്്
യം്ഏകമകൻഅഹൻ
(മ്ന്്്വയസ)്ആണ്മ
രിച്്ത.് കിഡന്ി സംബ
ന്്മായ അസ്ഖലത്്
ത്ടർന്്്ചികിത്്യിൊ
യിരിലക്്ലപലട്്ന്്്ണ്്ാ
യഹാർട്്്അറ്്ാക്്ാണ്മ
രണകാരണം.

സിപിഐസംസ്്ാന
എക്സികയ്്ട്്ീവ്കമ്്റ്്ിഅംഗം

ടിപ്ര്ഹോത്്മൻ
ആെപ്്്ഴ: സിപിഐ
സംസ്്ാനഎക്സികയ്്
ട്്ീവ് കമ്്റ്്ി അംഗവം്
കകരളൊ്്്ഡ്ലഡവെ
പ്ലമ്്്്കോർ്്ഡ്ലചയ
ർ്്മാന്മായ ലചറ്വാര
ണം ചിറയിൽ്് ടി.പ്ര്
കോത്്മൻ്്(76)അന്്
രിച്്്. സിപിഐ കച
ർ്്ത്്െത്ല്ക്്്കമ്്റ്്ി
ലസപക്ട്്റി. മാരാരിക്്്
ളംമണ്്െംലസപക്ട്്റി,
ആെപ്്്ഴജില്്ാലസപക്ട്്
റി, പാർ്്ട്്ി സംസ്്ാന
ലസപക്ട്്കററ്്്അംഗംഎ
ന്്ി നിെകളിൽ്് പപ്വ
ർ്്ത്്ിച്്്ട്്്ണ്്്.
1967ൊണ്കമ്്്യ്ണി

സ്്്്് പാർട്്ി അംഗമായി
പപ്വർത്്ിച്്്ത്ടങ്്ിയ
ത.്പാർട്്ിയ്ലടമാരാരി
ക്്്ളംമണ്്െംലസപക്ട്്
റി, കചർത്്െതാല്ക്്്
ലസപക്ട്്റി,ജില്്ാലസപക്
ട്്റി,സംസ്്ാനലസപക്
കട്്റിയറ്്ംഗം,സംസ്്ാന
എകസ്ികയ്്ട്്ീവംഗംഎ
ന്്ീ നിെകളിൽ പപ്വർ
ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. ടി. പ്ര്
കോത്്മല്്്നിരയ്ാണ
ത്്ിൽമപന്്്ിജി.സ്ധാ
കരൻ, ആെപ്്്ഴ പപ്
സക്്്ബ്്്അന്കോചിച്്്.
ഭാരയ്: രത്നമ്്. മക്്ൾ്്:
കജ്യാതി(നാടകസീരിയ
ൽ്് രചിയിതാവ)്. ലജയ്
കോൻ്്,കോഷി.മര്മക്്
ൾ്്:പശ്ീകെ,കവിത.

രവീതന്്്ൻ്്നായർ്്
ചവറ:കോട്്യക്്്കംവ
സന്് വിഹാറിൽ്് ലക.
എം.എം.എല്്ിൽ്് നി
ന്്്ംവിരമിച്്സ്രക്്ാ
ജീവനക്്ാരൻ്്രവീപദ്്്ൻ്്
നായർ്്(74)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:പകരതയായവസ
ന്്ക്മാരി. മക്്ൾ്്: രാ
കജഷ,് പകരതനായ രാ
കഗഷ.് മര്മകൾ്് ഷീബ.
സംസ്കാരംഇന്്്രാവി
ലെ10.30-ന്വീട്്്വളപ്്ി
ൽ്്നടക്്്ം

വത്പാഫ.പി.അരവിന്്ാക്്ൻ്്
മാള:ക്ഴ്ർ്്പ്ത്കോട
ത്്്ലപ്പാഫ.പി.അരവി
ദ്്ാക്്ൻ്് (80)അന്്രി
ച്്്. ലോട്ങ്്ല്്്ർ്് ഗവ.
ലകലകടിഎംകോലളജി
ലെമെയാളവിഭാഗംഅ
ധയ്ാപകനായിര്ന്്്.ഭാ
രയ്: റിട്്.അധയ്ാപികസ
തീകയവി. മക്്ൾ്്: സ്ജ
(സയ്്്ിസ്്്്്,ഹിന്്്സ്്ാ
ൻ്് ൊറ്്ക്സ,് തിര്വന
ന്്പ്രം),സ്മ(എക്സി
കയ്്ട്്ീവ് എൻജിനീയർ്്,
വാട്്ർ്്അകോറിറ്്ി).മര്
മക്്ൾ്്: സക്ത്ഷ,് രാ
കജഷ.്സംസക്്്ാരംനട
ത്്ി.

സി.വകവചല്്മ്്
കോട്്യം: കവള്ർ ചിറ
യിൽവീട്്ിൽപകരതനാ
യസി.എസ്കര്ണാക
രല്്് ഭാരയ്യം്  മികച്്
അധയ്ാപികയക്്്്ള്്
സംസ്്ാന അവാർഡ്
കജതാവ്മായിര്ന്്റിട്്.
അധയ്ാപികസി.ലകലച
ല്്മ്് (97) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരം നടത്്ി.
അഞ്്് പതിറ്്ാണ്്് അ
ദ്്്യാപികയായി കസവ
നം അന്ഷഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
തിര്വാത്ക്്ൽലക.പി.
എം നഴ്സറി സ്ക്ൾ
സ്്ാപകയാണ.്മക്്ൾ:
സി.ലക തങ്്ച്്ി(ലോല്്ം
വിമൻസ്കോകളജ്മ്ൻ
അദ്്്യാപിക),പകരതനാ
യ സി.ലക ബാല(്ലസ
യിൽ ടാകസ്)്. മര്മക്്
ൾ:റിട്്.ലപ്ോഫ.ലക.ഹരീ
പദ്്്ൻ(എസ.്എൻ കോ
കളജ്ലോല്്ം),മീരാബാ
ല(്മ്നിസിപ്്ൽകൗൺ
സിെർ,കോട്്യം).

ഷരീഫബീവി
കഴക്്്ട്്ം:കാരയ്വട്്ംത്
ണ്്ത്്ിൽപണവിളവീ
ട്്ിൽഷരീഫബീവി(90)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ഫാ
ത്്ിമബീവി,നസീറബീ
വി,നബീസാബീവി,ന്
ലസബബീവി,അബ്്്
ൽസൊം, ഷാജഹാൻ,
സ്ൽഫിക്്ർ, സ്നീറ
ബീവി,മര്മക്്ൾ:മ്ഹ
മ്്ദ് ഹനീഫ,് അബ്്്ൽ
വാഹിദ,് പകരതനായ
അബ്്്ൽസത്്ാർ,അ
ബ്സാെി, ഷാജഹാൻ,
സീനത്്്ബീവി,ന്ർജ
ഹാൻ,സ്ബി.

വി.ആർതപ്കാശൻ
ആല്വ:എസഎ്ൻപ്
രം, വങ്്ാരത്്് വീട്്ിൽ
വി.ആർ.പപ്കാശൻ(62)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:ഷജനി.മ
ക്്ൾ:ശയ്ാം പപ്കാ
ശ,്കപ്പംപപ്കാശ.്മര്മക
ൾ:അപർണ്്.

നബീസ
ആല്വ:അകോകപ്രം
ച്ളപ്്റമ്്ിൽപകരതനാ
യപരീത്പിള്്ഭാരയ്ന
ബീസ (65)അന്്രിച്്്.
ആല്വത്ര്ത്്് കോ
വാട്്് ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് കബറടക്്ം കഴി
ഞ്്്. മക്്ൾ:സി.പി.
നൗഷാദ് (ക്ല്ക്്് പ
ഞ്്ായത്്്അംഗം വാ
ഴക്്്ളം),സി പിസിയാ
ദ്.മര്മക്്ൾ:ഷംെ,ഷീ
ബ.

നാട്്ിഹലക്്്വൊണ്്്ഹോകാനായില്്;
ഇതരസംസ്്ാനവൊഴിലാളിയ്വടമ്തഹദഹം
ചങ്്നാഹശരിയിൽ്്സംസ്കരിച്്്

ഹരിപ്്ാട:്ഇരട്്സകോ
യരങ്്ൾ ലവള്്ലക്്ട്്ി
ൽവീണ്മരിച്്്. മ്ത്
ക്ളം വടക്്് പ്ത്്ൻ
വീട്്ിൽ(കവെിയിൽ)പ
കരതനായഉയയക്മാറി
ല്്്യം് രമണിയ്ലട
യം്മക്്ളായഅഖിൽ
(28)അര്ൺ(28),എ
ന്്ിവരാണ്മരിച്്ത.് ഇ
ന്്ലെഉച്്യക്്്്രണ്്്മ
ണികോലടയായിര്ന്്്
സംഭവം. ഇവര്ലട പി
താവ്പത്്്യിവസങ്്
ൾക്്്മ്ൻപാണ്മരിച്്
ത.്ഇതില്്്സംസക്ാര
ചടങ്്്കൾക്്ായിവീടി
ന് സമീപമ്ള്് മരങ്്
ള്ലട ചില്്കൾ ലവട്്ി
ലവള്്ലക്്ട്്ിെിട്്ിര്ന്്്.
ഇത്ചീഞ്്്ദ്ർഗന്്ം
വീട്്ികെക്്്അടിക്്്ന്്

ത്ഒഴിവാക്്ാൻഇര്വ
രം് കചർന്്്  ചില്്കൾ
വാരിമാറ്്ാൻ പശ്മിക്്്
കയായിര്ന്്്.ഇതിനാ
യിലവള്്ലക്്ട്്ിൽഇറ
ങ്്ിയകപ്്ൾ അഖിൽ
ലവള്്ലക്്ട്്ികെക്്് കാ
ൽവഴ്തിവീഴ്കയായി
ര്ന്്്. അഖിെിലന ര
ക്്ക്്ാൻ പശ്മിക്്്ന്്

തിനിടയിൊണ് അര്
ണം്കോട്്ികെക്്്വീഴ്
ന്്ത.്സമീപവാസികൾ
ഓടിക്്്ടി രക്്ലപ്്ട്
ത്്ാൻ പശ്മിലച്്ങ്്ിലം്
വിജയിച്്ില്്. ഇര്വലര
യം്മ്ത്ക്ളംപപ്ാഥമി
കകകപദ്്്ത്്ിൽഎത്്ി
ലച്്ങ്്ിലം് അകപ്്കഴ
ക്്്ംമരണംസംഭവിച്്ി

ര്ന്്്. ലചളിയിൽ താ
ഴന്്്താകാം അപകട
ത്്ിന് കാരണലമന്്്
കര്ത്ന്്തായിലോെീ
സ്പറഞ്്്.കനകക്്്
ന്്് ലോെീസ് സ്്െ
ലത്്ത്്ി കമൽനടപടി
സവ്ീകരിച്്്.മ്തകയഹങ്്
ൾകായംക്െംസർക്്ാ
ർആശ്പപത്ിയിൽസ്
ക്്ിച്്ിരിക്്്കയാണ.്മ്
ന്്ാർറിവ്െറ്്്റികോർ
ട്്ിലെലസയിൽസ്മാലന
ജരായിര്ന്്് അഖിൽ.
എറണാക്ളം ലഹവൻ
െി കോളികഡയസ്ിലെ
റിസർകവഷൻഎകസ്ി
കയ്്ട്്ീവായിര്ന്്്അര്
ൺ.ഡിസംബർ 22-നാ
യിര്ന്്് അര്ണില്്്
വിവാഹം.ഭാരയ്:വിനീത.
സകോയരി:അഞജ്ന.

ഹരിപ്്ാട:്പപത്വിതര
ണക്്ാരനായയ്വാ
വ് കാറിടിച്്് ലതറി
ച്്്വീണ്മരിച്്്.താ
മല്്ാക്്ൽലതക്്്അ
മ്്ീത്്റയിൽഉത്്മ
ല്്്മകൻഅനീഷ്ഉ
ത്്മൻ(25)ആണ്മ
രിച്്ത.്കയശീയപാത
യിൽനാരകത്്റജം
ക്ഷന് വടക്്് ലവ
ള്്ിയാഴച്പ്െർലച്്
അഞ്്ിനായിര്ന്്്
സംഭവം.ഇടിയ്ലടആഘാതത്്ി
ൽ കോഡര്കിലെക്റ്്ിക്്ാട്്ികെ
ക്്്അനീഷ്ലതറിച്്്വീഴ്കയായി
ര്ന്്്.
അപകടത്്ിന്കശഷംനിർത്്ാ
ലത കോയ കാർആെപ്്്ഴസൗ
ത്്് ലോെീസ് പിടിക്ട്കയായി
ര്ന്്്.കാറില്്്ചില്്്ലോട്്്കയം്
അനീഷില്്് ബാഗ് കാറിൽ ത്
ങ്്ികിടക്്്ന്്തം്കണ്്്സംശയം

കോന്്ി ലോെീസ്
കോയയ്ം ലചയത്കോ
ലടയാണ്അപകടവി
വരം അറിയ്ന്്ത.്
ആെപ്്്ഴ ലോെീസ്
വിവരംനൽകിഹരി
പ്്ാട്ലോെീസ്അപ
കടസ്്െലത്്ത്്ിയ
കപ്്കഴക്്്ം കോര
വാർന്്്മരണംസംഭ
വിച്്ിര്ന്്്.
മെയാളമകോരമയി
ൽഫീൽഡ്പപ്കോട്്റാ

യിര്ന്്അനീഷ,്ബിലടക്്്ബിര്
യധാരിയാണ.്പപത്ംഏജ്്്ായഅ
ച്്ല്്്പപത്ലക്്ട്്്കൾനാരകത്്റ
യിൽ്്നിന്്്ംഎട്ത്്്കാൽ്്നട
യായിമടങ്്ലവയാണ്അപകടം.
തിര്വനന്്പ്രത്്് നിന്്്ം ത്
ശ്രികെക്്്കോക്കയായിര്ന്്്
കാർ്്. ലപ്ഡവർ്് ലോെീസ് കസ്്്്
ഡിയില്ണ്്്.അമ്്:പപ്മീള,സകോ
യരി:അനീഷ.

തിര്രങ്്ാടി: തമി
ഴന്ാട് തഞ്്ാവ്ർ
സവ്കയശി പകരതനാ
യസ്പ്്യ്്മകൻഇള
യരാജ(46)കക്്ാട്
കരിമ്്ിൽ താമസ
സ്്െത്്്വച്്്ഹ്യ
യാഘാതംമ്െംമരി
ച്്്. കോെിക്്ായി
20വർഷംമ്മ്്ാണ്
കരിമ്്ിൽഎത്്ിയ

ത.് മാതാവ:് രതന്ം.
ഭാരയ്:സ്ജാത.തിര്
രങ്്ാടി ലോെീസ്
സ്്െല്ത്ത്്ിഇൻ
കവ്സ്്്്് നടപടികൾ
പ്ർത്്ീകരിച്്്കോ
സ്്്്്കോർട്്ത്്ിന്കശ
ഷം മ്തകയഹം സവ്
കയശമായ തമിഴന്ാ
ട്്ികെക്്് ലോണ്്്
കോയി.

കോട്്യം:ചങ്്നാകശരിപായിപ്്ാ
ട്്്മരണമടഞ്്ഇതരസംസ്്ാന
ലോഴിൊളിയ്ലടമ്തകയഹംകോ
ക്്്ഡൗൺമ്െംനാട്്ികെക്്്ലോ
ണ്്്കോകാൻ്് കഴിയാതിര്ന്്തി
ലനത്്്ടർ്്ന്്്ചങ്്നാകശരിയിൽ്്
സംസ്കരിച്്്.
വ്ക്്കോഗംമ്െംമാർ്്ച്്്20ന്

തിര്വല്്പ്ഷപ്ഗിരിആശ്പപത്ി
യിൽ്്മരിച്്ബംഗാൾ്്സവ്കയശിയ്
സഫില്്് മ്തകയഹം നാട്്ികെക്്്
അയയക്്്്ന്്തിന്ലോഴിൽ്്വക്
പ്്് പക്മീകരണംഏർ്്ലപ്്ട്ത്്ിയി
ര്ന്്്.കോക്ഡൗൺ്്നിെവിൽ്്വ
ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്യ്സഫില്്്
സകോയരനം്സന്്ദ്്പപ്വർ്്ത്്

കരായ അമീൻ്്,റഫീക്്് എന്്ിവ
രം്ജില്്ാകെബർ്്ഓഫീസ്മായി
ബന്്ലപ്്ട്്്മ്തകയഹംഇവിലടത
ലന്്സംസ്കരിക്്്ന്്തിന്സഹാ
യംകതട്കയായിര്ന്്്.
നിയമനടപടികൾ്്ക്്്കശഷംച
ങ്്നാകശരി പ്ത്ർ്് പള്്ി കബ
ർ്്സ്്ാനിൽ്്സംസ്കാരംനടത്്ാ
ൻ്്ജില്്ാഭരണക്ടവം്കെബർ്്ഓ
ഫീസം് നടപടി സവ്ീകരിച്്്. എ.
ഡി.എംഅനിൽ്്ഉമ്്ൻ്്,ജില്്ാകെ
ബർ്്ഓഫീസർ്്പി.ജിവികോദ്ക്
മാർ്്, ത്ല്ക്ടിത്്ാനം സി.ഐ
സാജ്വർ്്ഗീസ,്ജ്നിയർ്്സ്പപ്
ണ്്്കോജിഷ്ലക.സാംഎന്്ിവർ്്
നടപടികൾ്്ക്്്കനത്തവ്ംനൽ്്കി.

പതത്വിതരണക്്ാരനായയ്വാവ്
കാറിടിച്്്മരിച്്്

അനീഷ ്ഉത്്മൻ

തമിഴന്ാട്സവ്ഹദശിഹ്ദയാഘാതംമ്ലംമരിച്്്

ഇളയരാജ

വവള്്വക്്ട്്ിൽവീണ്ഇരട്്സഹോദരന്്ാർമരിച്്്

അഖിൽ അര്ൺ

പുളിങുുുനു്ുപടകുുനിർമാണശാലയിലല
അപകടം;മരണംആറായി
ക്ട്്നാട് (ആെപ്്്ഴ) :
പ്ളിങ്്്ന്്ിലെ പടക്്
നിർമാണശാെകളിലെ
സക്ോടനവ്മായി ബ
ന്്ലപ്്ട്്മരണംആറാ
യി. പ്ളിങ്്്ന്്് കന്്ിട്്
ച്്ിറ ബിന്്് സതീശൻ
(42),പ്ളിങ്്്ന്്്കരിയി
ൽചിറയിൽ കോമസ്
കോസഫിനല്റഭാരയ്ഏ
െിയാമ്്കോമസ്(തങ്്
മ്്-52)എന്്ിവരാണ്ഇ
ന്്ലെമരിച്്ത.്പ്ളിങ്്്
ന്്്കണ്്ാടിഇടംപറമ്്ി
ൽ വിജയമ്് (56)കഴി
ഞ്് യിവസം മരിച്്ിര്
ന്്്.
അപകടത്്ിൽ പരി
കക്്റ്്രണ്്്കപർക്ടി
ഗ്ര്തരപരിക്്്കകോ
ലട വണ്്ാനം ലമഡിക്്
ൽ കോകളജിൽ ചികി
ത്്യിൊണ.്
കഴിഞ്്ലവള്്ിയാഴച്
ഉച്്യക്്്ാണ് രണ്്് പട
ക്് നിർമാണശാെകളി
ൊയിസക്ോടനമ്ണ്്ാ
യത.്പ്ളിങ്്്ന്്്മ്പ്്തി
ൽ കോസഫ് ചാകക്്
(ലറജി-48),പ്ളിങ്്്ന്്്മ
െയിൽ പ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
ലെജ്കോല്്്ഭാരയ്ബി
ന് (30)എന്്ിവർഒരാ
ഴച്മ്ൻപ്മരിച്്ിര്ന്്്.
സക്ോടനവ്മായി ബ
ന്്ലപ്്ട്്്നിർമാണശാെ
യ്ലട ലെസൻസ്ള്്
ലോച്്്കോൻആ്്്ണി
യ്ലടയം്,ബന്്്വം്ഒ
ര്നിർമാണശാെയ്ലട
സ്്െ ഉടമയ്മായ ബി
കോയിയ്ലട വീട്കളി

ൽകോെീസ്ലറയഡ്്ന
ടത്്ി.ഇവിടങ്്ളിൽനി
ന്്്ം വൻ കോതിൽ
സക്ോടക വസത്്ക്്
ളം്, പടക്്ങ്്ളം് ക
ലണ്്ട്ത്്്.സംഭവത്്ി
ൽതങ്്ച്്ൻ,ബികോയി
എന്്ിവർലക്്തിലര ന
രഹതയ്യക്്്്ം,സക്ോട
കവസത്്ക്്ൾഅനധി
ക്തമായിസ്ക്്ിച്്ത്
മായിബന്്ലപ്്ട്്്ള്്വ
ക്പ്്്കൾപപ്കാരംകക
ലസ്്ട്ത്്തായികോെീ
സ്പറഞ്്്.
മരിച്്ബിന്്്വില്്്സം
സക്ാരം ഇന്്് രണ്്ിന്
നടക്്്ം അശവ്തിയം്
ആയിതയ്ന്മാണ്മക്്ൾ

ബിന്്് സതീശൻ

ഏലിയാമ്് തോമസ്

വിമല
ആയിച്്നല്്്ർ:പ്്ാക്്ാട്
അജിത്ഭവനിൽപകരത
നായക്ഷണ്ൻക്ട്്ിയ്
ലടഭാരയ്വിമെ(73)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ:അജി
ത,്അജിത.

കാർതയ്ായനിയമ്്
പ്ത്കശരി:മ്ടനാംക്ഴി
യിൽ പകരതനായ രാമ
ക്്്റ്പ്്ില്്്ഭാരയ്കാർ
തയ്ായനിയമ്് (95) അ
ന്്രിച്്്.

ടി.രാജൻ
ശാസത്ാംകോട്്:ആകോ
ഗയ് വക്പ്്് റിട്്.ഉകയ്ോഗ
സ്്ൻശ്രനാട്വടക്്്ന
ട്വിലെമ്റി കെതിവിള
ലതക്്തിൽടി.രാജൻ(64)
അന്്രിച്്്.
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സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം

ഓരമുുശകുുിവരദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിപലെഠനറവകലുുുയ
ങുുളമാറനുുുു.

ശെുായതുുിനു അനസുരിചുു്
തെിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

ഗര്ാനൈറ്്് സ്്ാബക്ൾ
Sqft 65 രപ്യക്്്്

കകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈപെജിൽ
െരസ്യം
പെയ്്ാൻ

രന്്പ്പ്ട്ര.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവുതി:കുടംുബലമളയിലെപങുു
ടുകുുും.അരഹമായെിതുസവുതു്ുല
ഭികുുും. മാതാ െിതാകുുലളാപൊപുും
ആലഘാഷങുുളിലെപങുുടുകുുും.
nഭരണി:മാതാെിതാകുുളതനുുതീ
രുമാനംസവുീകരികുുും.വിവിധങുുളാ
യഭഷുുണങുുളആസവുദികുുുവാനവ
സരമുണുുാകംു. വാങുുിയഗുഹതുുി
ലശെുലവശനകരമംനിരവഹികുുും
nകാരതുുിക:സുഹുതുുുകുുലളാപൊ
പുുംആലഘാഷങുുളിലെപങുുടുകുുും.
ഉനുുതപരെരിെയപപുുൊനവസരമു
ണുുാകംു.രഃുശീലങുുളഇനുുുമുതല
ഉലെഷുുികുുും.
nലരാഹിണി: സനുുാനങുുലളാപൊ
പുും ഉലുുാസയാശതു പുറപപുുടംു. സവു
സുുതയംുസമാധാനവംുആഹുുാദ
വംുസുഖഭഷുുണവംുസുഖസുഷു
പതുിയംുഉണുുാകംു.െരചുുകളിലവി
ജയികുുും.
nമകയിരം:ആലഘാഷങുുളആഹുുാ
ദകരമാകുുാനസാധികുുും.സായാ
ഹുുലവളയില ബനുുുഗുഹതുുിലല
കു്ുയാശതുപുറപപുുടംു.സുഖഭഷുുണ
വംുസുഖസുഷുപതുിയംുഉണുുാകംു.
nതിരുവാതിര: ഏപറകുുുപറ പുര
തുുിയാകുുിയഗുഹതുുില ശെുലവശ
നകരമംനിരവഹികുുും.സലഹാദര
നുസാപുുതുുികസഹായംപെയംു.
ഭഷുുുയവിഷബാധലയലകുുാപത സു

ഷുുികുുണം.
nപുണരതം: കുടംുബാംഗങുുലളാ
പൊപുുംആലഘാഷങുുളിലെപങുുടു
കുുാനസാധികുുുകയിലുു.ബനുുുകുു
ളവിരുനുുുവരംു.സവുസുുതയംുസ
മാധാനവംു ഉണുുാകംു.പുതിയെ 
ദുുതികളകു്ുരുെകലെനപെയംു.
nപുയം:മംഗംളകരമങുുളിലസജീ
വസാനുുിദുുുയംലവണുുിവരംു.മാരഗത
െസങുുളനീങുുും.നയുായമായആശഗു
ഹങുുള സാധികുുും. ബനുുുഗുഹ
തുുിലലകു്ുവിരുനുുുലൊകംു.
nആയിലയും:കുടംുബാംഗങുുപളഒരു
മിപുുികുുാനഅശശുാനുുെരിശശുമംനെ
തുുും. മതുുരങുുളില വിജയികുുും.
അമിതഭഷുുണതുുാലവിമിഷുുമനുഭ
വപപുുടംു.മനസമാധാനംകുറയംു.
nമകം:ശെുണയബനുുതുുിനുഅനുുി
മമായിഅനുമതിലഭികുുും.സായാ
ഹുുലവളയില ലവണുുപപുുടുുവര വിരു
നുുുവരംു. ഉതുുാഹവംുഉണരവംു
കാരയുനിരവഹണശകുുിയംു സമാ
ധാനവംുഉണുുാകംു.
nപുരം:അതിശലയാകുുികലരനുു
സംസാരരീതിഅബദുുമാകംു.അ
സുഖങുുളാലആലഘാഷങുുളിലെ
പങുുടുകുുാനസാധികുുുകയിലുു.അറി
യുനുുകാരയുമായാലംുഅവതരിപുുി
കുുാനസാധികുുുകയിലുു.
nഉശതും:മനസമാധാനലതുാുടുകുെി

ആലഘാഷങുുളില െപങുുടുകുുാന
സാധികുുും.ആലരാഗയുംതുപതുികര
മായിരികുുും.അമിതഭഷുുണംഉലെ
ഷുുികുുണം.
nഅതുും: ആലരാഗയും തുപതുികര
മായിരികുുും.വസശ്തുാഭരണങുുളദാ
നംപെയംു.ആശഗുഹികുുുനുുകാരയു
ങുുളസാധികുുും.
nെിശതു: പുശതുൌശതുാദികലളാപൊ
പുുംഉലുുാസയാശതുപുറപപുുടംു.സായാ
ഹുു ലവളയില ശെു ലതുയകഈശവുര
ശെുാരതുുനകളനെതുുും.സുഖഭഷുു
ണവംുസുഖസുഷുപതുിയംുമനസ
മാധാനവംുഉണുുാകംു.
nലൊതി:വയുാെരവിതരണലമഖല
കളിലഉണരവുഉണുുാകംു.വിവിധ
ങുുളായഭഷുുണങുുളആസവുദികുുു
വാനവസരമുണുുാകംു. ഉതുുവാ
ലഘാഷങുുളിലെപങുുടുകുുും.
nവിശാഖം:ലമലധികാരിയുപെശെുതി
നിധിയായിശെുവരതുുികുുും.െരചുുക
ളില വിജയികുുും. സുുാനമാനങുു
ലളാടുകുെിയഉലദുയാഗംലഭികുുും.
nഅനിഴം: വിതരണരംഗം വിപുല

മാകുുും. അവധിയാപണങുുിലംു
ലജാലിപെലയണുുതായിവരംു.ൊ
രപുുരയുശെുവരതുുികള പുനരാരം
ഭികുുും.സമുുാനെദുുതിയിലവിജ
യികുുും.
nതുലകുുടുു:പുതിയശെുവരതുുനങുു
ളകുുുതുെകുുംകുറികുുും.മംഗളക

രമങുുളില െപങുുടുകുുും. സനുുാന
ങുുളുപെ ആവശയുങുുള സാധിപുുി
കുുും. മനസിലുലദുുശികുുുനുു കാരയു
ങുുളസാധികുുും.
nമുലം:സൗഹുദസംഭാഷണതുുില
പുതിയആശയങുുളഉതുുവികുുും.
ആലരാഗയും തു പതുികരമായിരി
കുുും. ആശഗുഹികുുുനുു കാരയുങുുള
സാധികുുും.
nപുരാെം:ആശഗുഹികുുുനുുകാരയുങുു
ളസാധികുുും.ആരജുുിചുുസവുതുു്
സനുുാനങുുളകുുു നലകംു. വയുവ
സുുകളൊലികുുും.മംഗളകരമങുു
ളിലെപങുുടുകുുും.
nഉശതുാെം: ഉലദുയാഗസംബനുുമായി
വിലദശയാശതുപുറപപുുടംു.വാഹനഉ
െലയാഗംഉലെഷുുികുുുകയാണുന
ലുുത.ു സംയുകുുസംരംഭതുുില നി
നുുുംെിനമാറംു.ജാമയുംനിലകുുരു
ത.ു
nതിരുലവാണം:പുശതുപനുുു ഗുഹശെു
ലവശനകരമംനിരവഹികുുും.കുടംു
ബാംഗങുുലളാപൊപുുംപുരവീകതറ

വാടുുിലഒതുുുകുടംു.സൗഖയുവംുസ
മാധാനവംു ദാപുുതയുഐകയുതയംു
ഉണുുാകംു.
nഅവിടുും:സഹശെുവരതുുകലരാപൊ
പുുംഉലുുാസയാശതുപുറപപുുടംു.മനസ
ലനുാുഷമുണുുാകംു. രഃുശീലങുുള ഉ
ലെഷുുികുുും. കുടംുബതുുില ആ
ഹുുാദകരമായ അനുുരീഷുുമുണുുാ
കംു.
nെതയം:മാതാെിതാകുുലളാപൊപുും
ആലഘാഷങുുളില െപങുുടുകുുും.
സുഖഭഷുുണവംുസുഖസുഷുപതുി
യംുഉണുുാകംു.ബനുുുവിപനുുുഗുഹ
ശെുലവശനെെങുുിലെപങുുടുകുുും.
nപുലരാരുടുുാതി:അമിതഭഷുുണംഉ
ലെഷുുികുുണം. ആരാധനാലയദര
ശനതുുാല ആശവുാസമുണുുാകംു.
ചുമതലകള സനുുാനങുുപള ഏല
െികുുും.
nഉശതുടുുാതി: പുതിയ സല്നഹബ
നുും ഉെപലടുകുുും. സലഹാദരപനുുു
നിരബനുുതുുാലപുരവികസവുതുു്
ഭാഗംപവകുുാനതയാറാകംു.സുഹു
തുുുകുുലളാപൊപുുംഉലുുാസയാശതുപു
റപപുുടംു.
nലരവതി: പുരവകാലസുഹുതുുു
കുുപളകാണുവാനിെവരംു.പുതിയ
കരമലമഖലകളകുുുതുെകുുംകുറി
കുുും.സമാധാനവംുസവുസുുതയംു
ദാപുുതയുസൗഖയുവംുഉണുുാകംു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ക്രഹ്്ക്രീ രാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ആനഡമാനിലംു
പൊവിഡു19
ലൊരടുു് ബുുയര: ആനഡമാന
നിലുകുബാര ദവുീെില ആദയു
ലോലോണ ലകസ് റിലപുുരടുു്
പെയതു.ു ലോലകുുതുുയില
നിപനുുതുുിയലോഗിപയഐ
പോലലഷനവരഡിലശെുലവ
ശിപുുിചുുിരികുുുകയാപണനു്ു
ആനഡമാനെീഫുപസശകുടുുറി
ലെതനസംഗി അറിയിചുുു.യു

എസില നിനുുു കഴിഞുു
12പനതുുിയഇയാള പൊവുുാ
ഴെുയാണുആനഡമാനിലഎ
തുുിയത.ു എനുുാല, യുഎസ്
സദുുരശനവിവരംഇുയാളമറ
ചുുുവചുുതായാണുസുെന.പുറ
തുുുനിനുുുളുുവരകുു്ആനഡ
മാനിലലകുുുളുുശെുലവശനംനി
ലോധിചുുിരികുുുകയാണ.ു

കലാകാേപെനഷന
മുനകുർനൽകി
തിരുവനനുുപുരം: ലോകുഡൗണുു ശെുഖയുാെിചുു
ലൊപെഅരഹരായകലാകാരനുുാരുുകു്ുഏശെുില
മാസപതുുപെനുുഷന,ോമിലിപെനുുഷനുു,െി
കിതുുാധനസഹായം,മരണാനനുുരധനസഹാ
യം,വിവാഹധനസഹായംഎനുുിവബാങുു്അ
കുുൗണുുുകളിലുുഎതുുിചുുതായിസാംസക്ാരിക
വകുപുുുമശനുുുിഎ.പക.ബാലന.

സാംസക്ാരികശെുവരുുതുുകലഷുുമനിധിലോ
രുുഡുമുലഖനകലാകാരനുുാരുുകുു്നലുുകിവരുനുു
പെനുുഷനംു മറുു്ആനുകുലയുങുുളംുവിതരണം
പെയുുാനുുനെെെിസവുീകരികുുണപമനു്ുപെയരുുമാ
നുുെി.ശശുീകുമാറിനുനിരുുലദശംനലകുിയിരുനുുു.
അലദുുഹംആവശയുമായജീവനകുുാപരവിളിചുുുവ
രുതുുിഅെിയനുുരമായിഅകുുാരയുംനിരുുവഹിചുുു.

മുവായിരംരുെയാണുസാംസക്ാരിക ശെുവ
രുുതുുകലഷുുമനിധിഅംഗങുുളുുകുു്നലുുകുനുു
പെനുുഷന.3012അംഗങുുളുുകുുായി90,36,000
രുെവിതരണംപെയതു.ു130അംഗങുുളുുകുുായി
1100രുെവീതം1,43,000രുെോമിലിപെനുുഷ
നായംുനലകുി.മുനു്ുലഷുുംരുെവിവാഹം,മര
ണം, െികിതുുാ ധനസഹായങുുളായംു വിതര
ണംപെയതു.ുഒരുലോെിലോളംരുെയുപെധന
സഹായങുുളാണു ലഷുുമനിധി ലോരുുഡു കലാ
കാരനുുാരുുകുുായിനലുുകിവരുനുുത.ു

മേയുാസകുുിയുളുുവർുു
തശുദുുികുുണപമനു്ുആകോഗയുവകുപുു്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ുലോകു്ുഡൗ
ണുുആയതിനാലുുസുുിരമായിമദയുെിചുുിരുനുുവ
രുു ഏപറ ശശുദുുികുുണപമനുു് ആലോഗയു മശനുുുി
പക.പക.റശലജ.

മദയുാസകുുിമുലമുണുുാകുനുുആലുുകുുലോ
ളുുവിതലുശുഡാവലുുസിനുുലശുഡാംനിസാരമായി
കാണരുത.ുഇതുമുലമുണുുാകുനുുശാരീരിക,മാ
നസികശെുശുനങുുളുുകുതയുമായികണുുുെിെിചുു്
െികിതുുിചുുിപലുുങുുിലുുഗുരുതരശെുശുനങുുളുണുുാ
കാം.ആതുുഹതയുയിലുുലപുുലംു പോപണുുതുുി
കുുാം.ഇതുമുനുുിലുുകണു്ുആലോഗയുവകുപു്ുമാ
രുുഗനിരുുലദശങുുളുുപുറതുുിറകുുിയിടുുുപണുുനുുും
മശനുുുിവയുകുുമാകുുി.

ശെുാൈമികാലോഗയുലകശദുുുങുുളിലംുകുടംുബാ
ലോഗയുലകശദുുുങുുളിലംുസാമുഹികാലോഗയുലക
ശദുുുങുുളിലംു ലഹരിമുകുു െികിതുുയകുുുുളുു
സൗകരയുലമരുുപപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.മാനസികാലോ
ഗയുതുുിനായി കുടംുബാലോഗയു ലകശദുുുങുുളിലുു
ആശവുാസ്കുുിനികുുുകളുുസുുാെിചുുിടുുുണു്ു.ഇതുു
രകുുാപരെികിതുുിലകുുണുു മാരുുഗനിരുുലദശങുു
ളംുനലുുകി.

എപനുുങുുിലംുലഷുുണങുുളുുഉപണുുങുുിലുുഈ
ലകശദുുുങുുളിപലതുുിയാലുുമതി.കുടുതലുുെികി

തുുആവശയുമാപണങുുിലുുതാലുകു്ു,ജനറലുു,ജി
ലുുാതലആശുെശതുിയിലലകു്ുറേരുുപെയുുും.എ
ലുുാജിലുുകളിലംുഇവരുപെെികിതുുയകുുുായി20
കിെകുുകളുുതയാറാകുുാനുുനിരുുലദശംനലുുകി
യിടുുുണുു്.നിരീഷുുണതുുിലുളുുവരാണുഇതുുര
കുുാപരങുുിലുുഅവപരഐപോലലഷനിലുുെി
കിതുുികുുും.

അബു്കാേികഷുുമനിധികോർുുഡു
േണുുുമാസപതുുപെനുുഷനുു
ഒരുമിചുുുനൽുുകംു
തിരുവനനുുപുരം: അബകുാ
രി പൊഴിലാളി ലഷുുമനിധി
അംഗങുുളുുകുു് രണുു് മാസ
പതുു പെനുുഷനുു ഒരുമിചുു്
പോടുകുുുനുുതിനു ലോരുുഡു
പെയരുുമാനുുസി.പക. മണിശ
ങുുറിപനുുു ലനതുതവുതുുിലുളുു
ലോരുുഡുതീരുമാനിചുുു.ഏശെുി
ലുുമാസപതുുപെനുുഷനുുഅ
ഡവുാനുുസായിനലുുകംു.

പൊഴിലംുറനപുണയുവംു
വകുപുുു മശനുുുി െി.െി.രാമകു
ഷണ്പനുുു നിരുുലദശശെുകാരം
ലഷുുമനിധി അംഗങുുളുുകുു്
ആശവുാസപമതുുികുുാനുളുു
നെെെികളുുസവുീകരിചുുിടുുുപണുു
നുു് മണിശങുുരുു അറിയിചുുു.
പോവിഡു 19 കാരണം ലോ
കുു്ഡൗണുുപെയതുബാറുക
ളിപല അബകുാരി പൊഴിലാ
ളിലഷുുമനിധിഅംഗങുുളുുകുു്
ആശവുാസമായി5000രുെവീ
തം ധനസഹായം നലുുകംു.
10,000രുെവായെുയായിഅ

നുവദികുുുനുുതിനംു തീരുമാ
നിചുുു.

അെചുു ബാറുകളിലുു നില
വിലുുലോലിപെയതുവനുുിരു
നുുവരായിരുപനുുനു്ുപതളിയി
കുുുനുുലരഖസഹിതം(തിരിചുു
റിയലുു കാരുുഡ,ു ബാങുു് അ
കുുൗണുു് ലരഖകളുുസഹിതം)
ലഷുുമനിധിഅംഗങുുളുുഅത
തു ലമഖലാ പവലുുപേയരുു േ
ണുു് ഇനുുസ്പെകറുുുരുുമാരുപെ
ഇ-പമയിലുു വിലാസതുുിലല
കുു് അലെഷുു സമരുുപുുികുു
ണം.തുകഏശെുിലുുഎടുുാംതി
യതികുുു മുനുുൊയി വിതര
ണംപെയുുും.അലെഷുുസമ
രുുപുുിലകുുണുു ഇ- പമയിലുു വി
ലാസങുുളുു-
ലോഴിലകുുടു
kawwfb.kkd@gmail.com,
എറണാകുളം
abkariekm@gmail.com,
തിരുവനനുുപുരം
bkari.tvpm@gmail.com

െേീഷുുകളംുമുലയുനിർണയകയുാംപുകളംുമാറുുി
തിരുവനനുുപുരം: ലോകുു്ഡൗണ ശെുഖയുാെി
ചുുസാഹെരയുതുുിലഇനിപോരുഅറിയിപുുു
ണുുാകുനുുതുവപര സാലങുുതിക സരവകലാ
ശാലഉളപപുുപെസംസുുാനപുതുഎലുുാസര
വകലാശാലകളിപലയംു െരീഷുുകളംു കയുാം

പുകളമുലഖനയുളുുമുലയുനിരണയ ശെുവര
തുുനങുുളംുമാറുുിവചുു്ഉനുുതവിദയുാഭയുാസവ
കുപുു്ഉതുുരവായി.മാരചുു്21മുതലുളുു31വ
പരെരീഷുുകളമാറുുിവചുു് ലനരപുതുഉതുുര
വിറങുുിയിരുനുുു.

സാനിററുുസറിനുെിനുുാപലമാസക്ുകളംു
നിർുുമിചു്ുജനറൽുുആശുെതതുി
ലോടുുയം:പോലോണശെുതിലോധതുുിനുളുുസാ
നിററുുസറിപോപുുംമാസക്ുകളുപെനിരുുമാണ
വംുലോടുുയംജനറലുുആശുെശതുിയിലുുആരംഭി
ചുുു.രണുുുഘടുുങുുളിലായി120ലിറുുരുുസാനിററുു
സറാണുഇവിപെനിരുുമിചുുത.ുആദയുഘടുുതുുിലുുക
ലകറുുുലററുു്ഉളുുപപുുപെയുളുുസരുുകുുാരുുഓേിസു
കളിലംുരണുുാംഘടുുതുുിലുുലോടുുയപതുുപൊലി
സ്ഉലദുോഗസുുരുുകുുുംസാനിററുുസരുുസൗജനയു
മായിവിതരണംപെയതു.ുനിരുുമാണതുുിനുആ
വശയുമായ ഈറൈലുു ആലുുകുുലോളുു എ
കറുസസ്വകുപുുാണുലഭയുമാകുുിയത.ു

ആശുെശതുികു്ു ആവശയുമായ മാസക്ുകളുപെ
നിരുുമാണവംുഇവിപെആരംഭിചുുു.ആദയുഘടുുതുുി
ലുുഇരുെതിനായിരംശതുീപലയരുുമാസക്ുകളാണു
നിരുുമികുുുനുുത.ുആരുുഎംഒലോ.ഭാഗയുശശുീയുപെ
ലനതുതവുതുുിലുുോരുുമസിസു്ുുുഅജി ലോരുുജ,ുന

ഴസുിങുഅസിസുുുുനുുുുമാരായബിജുലൊനുു,സി.രതി,
റശുഡവരുു വിജയകുമാരുു എനുുിവരാണു സാനി
ററുുസറുകളംുമാസക്ുകളംുതയാറാകുുുനുുത.ു

കഷുുമപെനുുഷനുു
വിതേണംആേംഭിചുുു
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതുു്
ലഷുുമ പെനുുഷനുു വിതരണംആ
രംഭിചുുു.സംസുുാനപതുു55ലഷുും
ഗുണലോകുുാകുുളുുകുുാണു 2400
രുെവീതം ലഷുുമ പെനുുഷനുുസ
രുുകുുാരുുവിതരണംപെയുുുനുുത.ുഇ
തിലുുെകുതിലോളംലെരുുകു്ുഅവ
രുപെബാങു്ുഅകുുൗണുുുകളുുമുഖാ
നുുിരവംുബാകുുിയുളുുവരുുകുു്ലന
രിടു്ുവീടുകളിലുുഎതുുികുുുകയുമാ
ണുപെയുുുനുുത.ു

സംസുുാനപതുു1,564സഹകര
ണ സംഘങുുളുപെ ലനതുതവുതുുി
ലാണു പെനുുഷനുുവീടുകളിലുുഎ
തുുികുുുനുുത.ുഈസംഘങുുളിപല
7,500ഓളംജീവനകുുാരാണുപെ
നുുഷനുുവിതരണയജുുതുുിലുുെ
ങുുാളികളാവുനുുത.ു പോവിഡു
19പനുുു െശുുാതുുലതുുിലുു സുര
ഷുുാ മാനദണുുങുുള പുരുുണമാ
യംുൊലിചുുുപോണുുാണുപെനുുഷ
നുുവിതരണം.വിതരണം31നുത
പനുുപുരുുതുുീകരികുുും.സാമുഹയു
സുരഷുുാ പെനഷന െരമാവധി

വീടുകളിലുുഎതുുിചു്ുനലകണപമ
നുുനിരുുലദശമാണുബനുുപപുുടുുസ
ഹകരണസംഘങുുളുുകു്ുമശനുുുികെ
കംെളുുിസുലരശദുുുനുുനലുുകിയിരി
കുുുനുുത.ു

പോവിഡിപനുുു ഭാഗമായിനിരീ
ഷുുണതുുിലകഴിയുനുുവരുപെവീ
ടുകളിലലൊകുവാനശെുയാസമു
പണുുങുുില ഭരണസമിതിയുമായി
െരചുുപെയതുുപെനഷനവീടുുിപല
തുുികുുുവാന മറുുു വഴികള ആ
ലോെിചുു് നെപുുിലാകുുാന ശശുമി
കുുും. മറുുുവഴികപോനുുുമിലുുാതുു
സാഹെരയുതുുിലുു മാശതും െരാതി
കു്ുഇെവരുതുുാതുുരീതിയിലപെ
നഷനകാരുപെ ബാങുുിലുളുു അ
കുുൗണുുിലതുക നിലഷുുെികുുും.
ശെുതിസനുുികാലതു്ുജനങുുളുപെ
കയുുിലതപനുുെണപമതുുികുുുക
എനുുസരകുുാറിപനുുു ശെുഖയുാെിത
ലഷുുുയംനെപുുിലാകുുാനുുസഹകര
ണലമഖലവലിയെരിശശുമമാണുന
െതുുുനുുപതനു്ുമശനുുുികെകംെളുുി
സുലരശദുുുനുുെറഞുുു.

പെൻഷൻവിതരണത്്ിന്കര്മീരരണങ്്ൾ
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതുു് പോവിഡു 19 വററസ്
ബാധയുപെഭീഷണിനിലനിലകുുുനുുസാഹെരയുംകണകുുി
പലടുതു്ുലോഗവയുാെനംതെയുനുുതിനുഎലുുാമുനകരുതലു
കളംുസവുീകരിചുുുപോണു്ുഏശെുിലരണു്ുമുതലഏഴുവപരയു
ളുുആദയുഅഞുുുശെുവുതുുിദിനങുുളിലശെുഷറികളമുലഖന
യുളുുലകരളസംസുുാനപെനഷനവിതരണതുുിനുലവണുു
ശകുമീകരണങുുളഏരപപുുടുതുുി.

അതതുദിവസങുുളിലെറഞുുിരികുുുനുുെിെിഎസബ്ിഅ
കുുൗണുു്നപുുറിലുളുുപെനഷനകാരകുു്മാശതുലമഈദിവ
സംശെുഷറികളിലനിനുുുംപെനഷനവിതരണംനെതുുുക
യുളുുു.നിശുുയികുുപപുുടുുദിവസംമാശതുലമശെുഷറിയിലപെന
ഷനസവുീകരികുുാനവലരണുുതുളുുു.തീയതി,പെനഷനവി
തരണംനെതുുുനുുഅകുുൗണുുുകളഎനുുശകുമതുുിലചുവ
പെ:

ഏശെുിലരണു്ുെിെിഎസബ്ിഅകുുൗണു്ുനപുുരപുജയുതുുി
ലംു(0)ഒനുുിലംു(1)അവസാനികുുുനുുപെനഷനകാര,ഏ
ശെുിലമുനു്ുഅകുുൗണു്ുനപുുരരണുുിലംു(2)മുനുുിലംു(3)അ
വസാനികുുുനുുപെനഷനകാര,ഏശെുിലനാലുഅകുുൗണുു്
നപുുരനാലിലംു(4)അഞുുിലംു(5)അവസാനികുുുനുുപെന
ഷനകാര,ഏശെുിലആറുഅകുുൗണു്ുനപുുരആറിലംു(6)ഏ

ഴിലംു(7)അവസാനികുുുനുുപെനഷനകാര,ഏശെുിലഏഴു
അകുുൗണുു്നപുുരഎടുുിലംു(8)ഒപുുതിലംു(9)അവസാനി
കുുുനുുപെനഷനകാര.

ഒരുസമയംശെുഷറികാഷ,്പെലുുരകൗണുുറുകളകുുുസമീെം
െരമാവധിഅഞുു്ആളുകപളമാശതുലമഅനുവദികുുുകയു
ളുുു.വരിനിലലകുുണുുസാഹെരയുംഉണുുായാലഅനുവദനീ
യമായശാരീരികഅകലംൊലികുുുനുുുപണുുനു്ുഇെൊടുകാ
രഉറപുുുവരുതുുണം.ഇെൊടുകളകുുായിശെുഷറികളിലഎ
തുുുനുുഎലുുാവരംുശെുഷറിയിലശെുലവശികുുുനുുതിനുമുന
ൊയിറകകളലോലപുുഹാനഡുസാനിറുുറസറുകളഉ
െലോഗിലചുുഅണുവിമുകുുമാകുുിയിരികുുണം. മുഖാവര
ണംധരിചുുിരിലകുുണുുതുമാണ.ു

ശെുഷറികളിലലനരിപടുുതുുാനകഴിയാപതവരുനുുപെനഷ
നകാരവയുകുുിഗതബാങുു്അകുുൗണുുുകളുപെവിശദവിവര
ങുുളഒപുുിടുുപെകുുിലോപൊപുുംസമരപുുികുുുകയാപണങുുില
ആവശയുപപുുടുനുുതുകഅവരുപെബാങുു്അകുുൗണുുിലലകുു്
ശെുാനസേ്രപെയതുുനലകുനുുതിനംുഅലെഷുുനലകുനുു
പെനഷനകാരകുു് അവരുപെ അകുുൗണുുുകളകുു് ഓണ
റലനശെുാനസാഷുുനസൗകരയുംലഭയുമാകുുുനുുതിനുമുളുു
ശകുമീകരണങുുളംുശെുഷറികളിലഏരപപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.

അനാകോഗയും:
ഏകാനുുവാസതുുിൽ
സുകേഷ്കുറുപുുും
ലകാടുുയം: പകാവിഡു വയുാെന
തുുിനിെയിലഏകാനുുവാസം
ശെുഖയുാെിചുു് അഡവു. സുലരഷ്
കുറുപു്ുഎംഎലഎയംു.തപനുുു
ആലരാഗയുാവസുുകണകുുിപല
ടുതുുാണുമാറുുപമനു്ുഅലദുുഹം
സുഹുതുുുകുുളകുുുംസഹശെു
വരതുുകരകുുുംഅയചുുസലദുു
ശതുുിലെറഞുുു.

ലോകജനതയകുുുാപക മാ
തുകയാകുനുുതരതുുിലലക
രളസമുഹവംുമുഖയുമശനുുുിെി
ണറായിവിജയപനുുുലനതുതവു
തുുില സരകുുാരംു അതീവ
ജാശഗുതലോപെയംു ഏലോെ
നലുതുപെയംുശെുവരതുുികുുു
നുു ലവളയില തികചുുും വയു
കുുിെരമായ ഒരുകാരയുപുതു
കുറിചുുു െറയാനാണു തപനുുു
കുറിപപുുനുു് അലദുുഹം െറ
ഞുുു.

""രകുുധമനികളുപെആലോ
ഗയുപതുുരുരബലപപുുടുതുുുനുു
വാസക്ുലിറുുികു നയുുലറാപുുതി
എനുുലോഗതുുിനുളുുതീശവുെി
കിതുുയിലാണുഞാന.രകുുധ
മനികള രുരബലപപുുടുു് നീര
പകുുടുു്ഉണുുാകുനുുഈലോഗം
മുനുുു നാലു പോലുുങുുളായി
കുെിപകുുണുുിരികുുുകയായി
രുനുുു.ഇകുുഴിഞുുഅസംബുുി

സലമുുളനതുുിനിെയിലൊരടുുി
യിലനിനുുുംഅനുവാദലതുു
പെ അവധിപയടുതുു് അെിയ
നുുരെികിതുുയകുുുായിപവലുുു
ര ആശുെശതുിയില ലൊലക
ണുുിവനുുഞാനകഴിഞുുദിവ
സം തിരിപക ഏറുുുമാനുപര
തുുി.

െികിതുുയുപെൊരശവുേല
പമലുനുണംബുുഡുകൗണുു്ശകു
മാതീതമായികുറഞുുതിനാല
ലോഗശെുതിലോധ ലശഷി തു
ലോംകുറവാപണനുുാണുലോ
ടുുയംപമഡികുുലലോപളജില
എപനുു െരിലോധികുുുനുു
ലോകറുുുരമാരെറയുനുുത.ുഅ
തിനാല കുറചുുു ദിവസലതുു
കുു് പുരണമായ ഏകാനുുവാ
സതുുിനുഅവരറവദയുവിധി
കലെിചുുിരികുുുകയാണ'ു'-കു
റുപു്ുെറയുനുുു.

നാടുമുഴുവനപോലോണാ
ലോഗവയുാെനതുുിപനതിലരശെു
വരതുുികുുുനുു സമയതുു് ഇ
ങുുപനഒരുഅവസുുവനുുതി
ലതനികുു്വിഷമമുപണുുനുുും
പൊതുരംഗലതുുകുുിറങുുാന
ലോകറുുുരമാര അനുവദികുുു
നുു നിമിഷതുുില താന ജന
ങുുലോപൊപുുമുണുുാകുപമനുുും
അലദുുഹം.

കമുുുയുണിറുുികിചുുണുു:
മാർുുഗനിർുുകേശങുുളായി
തിരുവനനുുപുരം:ലകാവിഡു19
ശെുതിലരാധനെെെികളുപെഭാഗ
മായിതലദുുശസവുയംഭരണസുുാ
െനങുുളുമായി ഒതുുുലെരുുനുു്
കുടംുബശശുീയുപെ അഭിമുഖയു
തുുിലുുകമുുുയുണിറുുികിചുുണുുരു
െീകരികുുുനുുതിനുമാരുുഗദിരുുലദുു
ശങുുളുു നലുുകി ഉതുുരവായി.
കുടംുബശശുീയുപെ നിലവിപല
കയുാനുുുീനുു, കാറുുറിങു സൗകരയു
ങുുളുുഎനുുിവയകുുുുപുറലമത
ലദുുശ സുുാെനങുുളുപെ ഓഡി
ലറുാുറിയങുുളുു, ലഹാസുുുുലുകളുു,
നിലവിപലൊെകകുുാരുുഎനുുീ
അെിസുുാനസൗകരയുങുുലളാഉ
െിതമായമറുുുസൗകരയുങുുലളാഉ
െലയാഗിചു്ുകിചുുണുകളുുശരുുതഗ
തിയിലുുആരംഭികുുണം.ഓലരാ
തലദുുശ സുുാെനതുുിലനുുുയംു
ആവശയുതുുിനനുസരിചു്ുഒലനുാു
അധികലമാ കമുുുയുണിറുുി കിചുു
ണുകളുുതുെങുുാം.

ൊലിലയറുുീവുസംഘെനകളുു,
ഇതര സനുുദുു സംഘെനകളുു
തുെങുുിയവരുുനിലവിലുുനെതുുി
വരുനുുകമുുുയുണിറുുികിചുുണുമാ
യി സഹകരിചുുും കുടംുബശശുീ
സംരംഭക യുണിറുുുകളുുകുു് 20
രുെയുപെഉചുുയുണുവിതരണം
ഏപറുുടുകുുാം.കമുുുയുണിറുുികിചുു
ണുകളിലുു500മുതലുു1,000ലെ
രുുകുുുവപര ഭഷുുണം തയാറാ
കുുാനുു കഴിയുനുു സംവിധാന
ങുുളുണുുായിരികുുണം. ശെുലദശി
കആവശയുങുുളുുകു്ുഉതകുനുുത
രതുുിലുു 100 മുതലുു 200 ലെ
രുുകുുുവപര ഉചുുയുണുവിതരണം
പെയുുാനുു കഴിയുനുു ഒനുുിലധി
കംകിചുുണുകളുുരുെീകരികുുാം.
ഇതുുരംകിചുുണുകളിലുുവിതര
ണതുുിനുശെുലതുയകകൗണുുറുക
ളുുസജുുീകരിചുുിരികുുണം.ഉചുു
യുണുവീടുകളിലുു എതുുികുുു
ലപുാുളുുഅധികമായിഅഞു്ുരു
െൊരുുജുഈൊകുുാം.

കവുാററനുുുനിലലാഐസലല
ഷനിലലാകഴിയുനുുവരുു,കിെപുു്
ലരാഗികളുു, വലയാജനങുുളുു,
പതരുവുകളിലുു താമസികുുുനുു
വരുു, ലലാഡജുുകളിലുു താമസി
കുുുനുുവരുു തുെങുുിയവരുുകുു് ഭ
ഷുുണംമുനുുകുരുുബുകുുിങുുിനു

(എസഎ്ംഎസ്/വാടസുാപുു്മു
ലഖന)ചുരുങുുിയതുരണുു്ലോ
ണുുനപുുരുുവീതംഓലരായുണി
റുുുംശെുസിദുുീകരികുുണം.െഞുുാ
യതുുിപലനിരുുധന,അഗതികു
ടംുബങുുളുു, കിെപുു് ലരാഗികളുു,
ഭിഷുുാെകരുു,തുെങുുിയവരുുകു്ുക
മുുുയുണിറുുി കിചുുണിലുു നിനുു്
സൗജനയുമായിഭഷുുണംലഭയുമാ
ലകുുണുുചുമതലതലദുുശസുുാെ
നങുുളുുകുുാണ.ുഇതിനുളളതുക
സംഭാവന/സല്ൊണുുസരുുഷിപു്ു
വഴിലയാതലദുുശസുുാെനങുുളു
പെവികസനേണുുിലുുനിലനുാു
പെലവഴികുുാം.സൗജനയു ഭഷുു
ണതുുിനരുുഹരായവുരുപെ െടുുി
കതലദുുശസുുാെനങുുളുുതയാ
റാകുുണം.സൗജനയുഭഷുുണവി
തരണം തലദുുശസുുാെനങുുളുു
രുെീകരിചുു റാപുുിഡുപറസല്ൊ
ണുുസ്െീംവഴിനെതുുണം.

സരുുകുുാരുുവകയിരുതുുിയെ
ദുുതിവിഹിതതുുിലുുനിനുുുംക
മുുുയുണിറുുികിചുുണുുരുെീകരണ
തുുിനുകുടംുബശശുീജിലുുാമിഷനുു
ലകാ-ഓരുുഡിലനറുുരുു50,000രുെ
യിലുുഅധികരികുുാതുുതുകധ
നസഹായം അനുവദികുുണം.
കിചുുണുകളുു വഴി വിതരണം
പെയുുുനുുഓലരാഊണിനംുെ
തുു്രുെസബസുിഡിയായിയു
ണിറുുുകളുുകു്ുകുടംുബശശുീജിലുുാ
മിഷനുുലനരിടുുുനലുുകണം.

പകാലറാണറവറസ്വയുാെി
കുുുനുുെശുുാതുുലതുുിലുുൊലി
കുുപപുുലെണുു ആലരാഗയു നിബ
നുുനകളുുഎലുുാംകമുുുയുണിറുുി
കിചുുണുകളംുൊലികുുണം.കി
ചുുണുകളുപെകാരയുഷുുമമായലമ
ലുുലനാടുുതുുിനുഒരുലമാടുുറിങുക
മുുറുുി രുെീകരികുുണം. തലദുുശ
സുുാെനഅധയുഷുുര,സുുുുാനഡി
ങുകമുുറുുിപെയരുുലെഴസുണുു,കു
ടംുബശശുീചുമതലയുളളഉലദുയാഗ
സുുനുു,പമംബരപസശകുടുുറി,വാ
രുുഡുഅംഗം,സിഡിഎസ്പെയ
രുുലെഴസുണുു, പഹലുുതുു് ഇ
നുുസപ്െകറുുുരുു, സനുുദുു ശെുവ
രുുതുുകനുു,തലദുുശസുുാെനംനി
രുുലദശികുുുനുുസംഘെനാശെുതി
നിധി എനുുിവരുു സമിതിയിലുു
അംഗങുുളുുആയിരികുുണം.

പൊലീസുകാരുപെകഷുുമം
എസെ്ിമാർഉറപുുാകുുണം
തിരുവനനുുപുരം:ലോകുഡൗ
ണുമായി ബനുുപപുുടുു് പവയി
ലംു ചുടുലമറുു് ലോലി പെയുുു
നുുപൊലീസുകാരുപെലഷുുമം
ഉറപുുാകുുുനുുതിനുളുുഉതുുര
വാദിതവുംജിലുുാപൊലീസ്ലമ
ധാവിമാരുുകുുായിരികുുുപമനുു്
ഡിജിെിലോകനുാഥുബഹറ്.

പൊലീസുകാരുുകുു്കുതയുസ
മയതുു് ഭഷുുണവംു പവളുു
വംുലഭയുമാകുുാനുുനെെെിസവുീ
കരികുുണം.അവരുുകുു്ഗുുൗസ,്
മാസക്,ു സാനിററുുസരുു എ
നുുിവനലുുകണം.കുതയുമായ
ഇെലവളകളിലുുറകകളുുകഴു
കാനുു സംവിധാനപൊരുകുു
ണം. പൊലീസുകാരുു നിരുുബ
നുുമായംു സാമുഹിക അക
ലം ൊലികുുണം. െരിലോധ
നനെതുുുലുപുളുുവാഹനങുു
ളിലോവയുകുുികപളലോസെ്
രുുശികുുാനുു ൊെിലുു. മറുുുളുുവ
ലോടുസംസാരികുുുലുപുളുുകു
തയുമായ അകലം ൊലികുു
ണം.

ആവശയുമായവിശശുമംലഭി
കുുുനുുതിനുലവണുുി ലോലി
ഷിഫറുുു് അെിസുുാനതുുിലാ
കുുാനുുനിരുുലദശിചുുിടുുുണുു്.അ
െിയനുുരഘടുുങുുളിലുു നിലോ
ഗികുുുനുുതിനു ഒരുവിഭാഗം
പൊലീസുകാപരറിസരവായി
നിരുുതുുണം.ഡിറവഎസെ്ി
തലതുുിപല ഉലദുോഗസുുനാ
യിരികുുും പൊലീസുകാപര
ഡയുുടുുികുു്നിലോഗികുുുനുുതി
നുളുുചുമതല.

അവരുപെ ലുഷുമം ഉറപുുാ
കുുുനുുതിനുലറഞുു്ഡിഐജി
മാരംുലോണലുുഐജിമാരംു
നെെെിസവുീകരികുുും.ബറുുാലി
യനിപല ഉലദുോഗസുുരുപെ
ലഷുുമംഉറപുുാകുുുനുുതിനുഅ
സിസുുുുനുു്ുകമാനഡനുു്ുറാങുുിലു
ളുുഉലദുോഗസുുപനനിലോഗി
കുുും.ഡയുുടുുിയിലുുഇലുുാതുുബ
റുുാലിയനുകളിപല പൊലീസു
കാരുുബാരകുുിലതപനുുതുെ
ലരണുുതാപണനുുും അലദുുഹം
നിരലദശിചുുു.
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സ്റോർടുസ് 
Quiz<1. ലോ ക ക പ്്് കക്ി ക്് റ്്് ആ ദയ്ം ന ട ന്് വ ർ ഷം-   1975

<2. ആ ദയ് കക്ി ക്് റ്്് ലോ ക ക പ്്് കി രീ ടം ലന ടി യ രാ ജയ്ം-  വവ സ്്്്് ഇ ന്്ഡീ സ്
<3. ഇ ന്്്യ ഏ ക ദി ന ലോ ക ക പ്്് കി രീ ടം ലന ടി യ വ ർ്്ഷ ങ്് ള്്-  1983,2011
<4. ലോ ക ക പ്്് കക്ി ക്് റ്്് ക ളി ച്് ആ ദയ് മ ല യാ ളി-  കര്ീ രാ ന്്്
<5. ആ ദയ് അ ന്്ാ രാ കട്്് ടവ് ന്്്ി-20 ലോ ക ക പ്്് ആ രം ഭി ച്് വ ർ ഷം-  2007
<6. ലോ ക ക പ്്ി ൽ ക ്ട ്ത ൽ റ ൺ സ ്ലന ടി യ താ രം- സ ച്്ി ന വട ന ഡ ്ൽ ക്് ർ
<7. ഏ ക ദി ന കക്ി ക്് റ്്ി ൽ ഉ യ ർ ന്് വയ് ക്്ി ഗ ത സല്ോ റി ന ്ട മ- ലോ ഹി ത ്ര ർ മ
<8. ഏ ക ദി ന കക്ി ക്് റ്്ി ൽ ലവ ഗ ലമ റി യ വസ ഞ്്് റി ലന ടി യ താ രം - എ ബി ഡി വി ലല്യ ഴസ്്
<9. ഏ ക ദി ന കക്ി ക്് റ്്ി ൽ ക ്ട ്ത ൽ കയ്ാ ച്്് ക ള ലന ടി യ താ രം - മ ലഹ ള ജ യ വ ർ ധ ന
<10. വട സ്്്്് കക്ി ക്് റ്്ി ൽ ഏ റ്് വം് ലവ ഗ ത്്ി ൽ വസ ഞ്്് റി ലന ടി യ താ രം- കബ് ണ്് ന മ ക്് ല്്ം

ഇ റുപു ള റോ ഗുയ ത റന െി യ വ ർ തുകുലുുാം 2021 
ഒ ളിം പി കുസി ല പ തുകു ടു കുുാം
ലണ്്ൻ:ഒളിംരിക്റോഗയ്തറനെിയകായികതാരങ്്ൾകക്്കക്്
ആശവ്ാസകരമായവാർത്്ഇതാ.നിലവിൽറോഗയ്തറനെിയഎ
ല്്ാവർക്്്ം2021കലഒളിംരികസ്ിൽരകങ്്ട്ക്്ാകമന്്്അന്്ാരാഷ്
പെ്ഒളിംരിക്കമ്്ിറ്്ിതീര്മാനിച്്തായിസ്െന.
കൊവിഡ്19റോഗംറോകമാകകരെര്ന്്സാഹെരയ്ത്്ിൽ

ഈവർഷംനെറക്്ണ്്ഒളിംരികസ്്അട്ത്്വർഷറത്്ക്്്മാറ്്ി

യിര്ന്്്.ഇറോകെറോഗയ്തറനെിയവർവീണ്്്ംറോഗയ്തറനറെ
ണ്്ിവര്റോഎന്്ആശങ്്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.അതാണ്പ്തിയതീ
ര്മാനറത്്കെമാറിക്്ിട്്ിയത.്11000അത്ലറ്്്കളിൽ57ശതമാ
നംറരരാണ്ഇത്വകരറോഗയ്തസവ്ന്്മാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്
ഐഒസിപര്സിഡ്്്്റോമസ്ബാക്്്തകന്്ഈവിവരംസ്െി

പ്്ിച്്ിര്ന്്്.ഈവർഷംജ്വല24മ്തൽഓഗറ്്്്്ഒമ്്ത്വകരയാ
യിര്ന്്്റൊക്്ിറോയിൽഒളിംരികസ്്തീര്മാനിച്്ിര്ന്്ത.്

മഞ്്നിറമ്ള്്ആവീട്്ിലേക്്്
സി.നക.രാജേഷക്്മാർ
റിറോ ഡി ജനീറോ നഗരത്്ി

ൽ്്നിന്്്ഏതാണ്്് 53കിറോമീറ്്റ്ണ്്്
ഗാരിഞ്്വളർ്്ന്്രാവ്പഗ്ാൻ്്കഡയിറല
ക്്്.ക്ന്്്കൾ്്കാവൽ്്നിൽ്്ക്്്ന്്രാ
വ്പഗ്ാൻ്്കഡയ്കെ താഴ്വരകളിലാണ്
ഗാരിഞ്്രന്്ികനവര്തിയിലാക്്ിരാ
ഞ്്ത.്ഗാരിഞ്്രന്്്തട്്ിയകളിയിെ
ങ്്ളില്കെനെന്്്.രലരം്രറഞ്്ഗാ
രിഞ്്യ്കെകളിസമ്രണകളായിര്ന്്്
ക്ട്്്.വർ്്ഷങ്്ൾ്്ക്്്മ്മ്്്െരിപത്ത്്ിൽ്്
മ്ഴങ്്ിയകാതെപ്്ിക്്്ന്്ആർ്്പ്്്വിളി
യ്കെആരവം കെവിറോർ്്ത്്ാൽ്് ഇ
റപ്്ഴം് റകൾ്്ക്്ാം.പ്ററത്്ക്്്വള
ഞ്്കാല്കള്മായി മാതാരിതാക്്
ൾ്്ക്ക്പ്്ംമലമ്കളികലക്ഷിയിെങ്്
ളിൽ്്ഗാരിഞ്്എന്്്ം റോക്മായിര്
ന്്്.ആകയറ്്വം്ഇറക്്വം്ഗാരിഞ്്
യ്കെ കാല്കൾ്്ക്്് വലിയ ശക്്ി ന
ൽ്്കി,വളഞ്്്പ്ളഞ്്കാട്്്രാതകളി
ല്കെയ്ള്്ഓട്്ംആകാല്കൾ്്ക്്്ഗതി
റവഗവം്താളവം്നൽ്്കി.ജന്്നാഗാരി
ഞ്്യ്കെകാല്കൾ്്ക്്്സംഭവിച്്നയ്്
നതരിൽ്്ക്്ാലത്്്അറദ്്ഹത്്ിക്്്ശ
ക്്ിയായി മാറ്കയായിര്ന്്്.വലത്
കാലിറനക്്ാൾ്്ആറ്കസ്്്ീമീറ്്ർ്്നീ
ളംക്റവാണ്ഇെത്കാലിന.്
ഗാരിഞ്്യ്കെറരരില്ള്്ഒര്വമ

താനംകണ്്്.ഇറപ്്ഴം്നരവധിറരർ്്
കളിക്്്ന്്്ണ്്്.ഭാവിയിൽ്്വലിയതാര
ങ്്ളാകാൻ്്കൊതിക്്്ന്്വർ്്.അവികെ
കയറ്വാന്ള്്അവസരംലഭിച്്്.വമ
താനറ്ത്ട് റെർ്്ന്്്ള്് ഇൻ്്റോർ്
സ്ററ്്ഡിയത്്ികല ഗാലറിയിൽ്് ഗാരി
ഞ്്യ്കെഏഴാംനമ്്ർ്്റജഴ്സിവരച്്്
വച്്ിരിക്്്ന്്്.ഭിത്്ിയിൽ്്ഗാരിഞ്്യ്
കെവളഞ്്കാല്കള്കെെിപത്വ്മ്ണ്്്.
ററ്്്്ഡിയത്്ിക്്്ഇെത്ഭാഗത്്്ഗാരി
ഞ്്യ്കെഒര്മയ്്സിയമാണ.്ഗാരിഞ്്ഉ
രറോഗിച്്രന്്്കളം്റനെിയറപ്ൊരി
കളം്ഒകക്്ഇവികെയ്ണ്്്.ക്ററെിപത്
ങ്്ളം്. വമതാനത്്ിനട്ത്്്തകന്്
യാണ്ഗാരിഞ്്രഠിച്്സ്ക്ൾ്്.സ്ക്ളി
നം്റരര്ഗാരിഞ്്സ്ക്ൾ്്എന്്്ത
കന്.്
വളഞ്്കാല്കള്ള്്മാലാഖഎന്്

ഗാരിഞ്്ഓെിക്്ളിച്്വഴികളില്കെനെ
ന്്്നീങ്്്റപ്്ൾ്് ഗാരിഞ്്യ്കെ വള
കരയട്ത്്സ്ഹ്ത്്ിക്്്മകകനകാ
ണാനായി.
രൗറോസിൽ്്വഎന്്ായിര്ന്്്അ

റദ്്ഹത്്ിക്്്റരര.്ഗാരിഞ്്കയനന്്ാ
യി രഠിച്്ിട്്്ള്്ബൗറോ ഗാരിഞ്്കയ
വിശദീകരിച്്്.ഗാരിഞ്്യ്കെഅവസാ
നകാലകത്്ക്്്റിച്്്രൗറോഇങ്്കന
രറഞ്്്.
''ൊരായവം്പ്കവലിയം്കാർ്്കന്്

ട്ത്്ഗാരിഞ്്യ്കെജീവിതംഅവസാ
നഘട്്ത്്ിറലക്്്നീങ്്്കയായിര്ന്്്
അറപ്്ൾ്്.എന്്ാൽ്്,അറദ്്ഹത്്ിക്്്
വലിയ ഒരാപഗ്ഹമായിര്ന്്് ഒരിക്്
ൽ്്ക്്്െികാർ്്ണിവൽ്്കാണ്കഎന്്
ത.്1982കലഒര്കാർ്്ണിവൽ്്കാലം,സ
ന്്്യമയങ്്ിയിരിക്്്ന്്്.ഗാരിഞ്്ഇവി
കെകയത്്ി.തക്്് പര്ിയസ്ഹ്ത്്ായ
റജ്യഷഠ്റൊടം്എറ്ന്ടം്തക്്്ആ
പഗ്ഹംരങ്്്വച്്്.ഞാനം്റജ്യഷഠ്നം്
ക്െി റിറോകാർ്്ണിവൽ്് കാണിക്്്
വാൻ്്ഗാരിഞ്്കയകൊണ്്്റോയി.ത
കർ്്ന്് ശരീരകത്് പ്തപ്്ിച്്്കൊണ്്്

ഗാരിഞ്്കയഗാരിഞ്്യാക്്ിയഏഴാം
നമ്്ർ്്റജഴ്സി.ആറജഴ്സിക്്്ള്്ികല
അറദ്്ഹത്്ിക്്് ശരീരം അക്്രാർ്്ഥ
ത്്ിൽ്്വിറയക്്്്കായിര്ന്്്.രന്്ികന
അര്മറോകെതറന്്റലക്്്ട്പ്്ിച്്കാ
ല്കള്കെ െലനറശഷിയം് ഏകറക്്്
കറനട്്കപ്്ട്്ിര്ന്്്.വലിയഒര്സപ്െ്ച്്
റിൽ്്ഇര്ന്്ാണ്ഗാരിഞ്്കാർ്്ണിവൽ്്
കണ്്ത'് -ഗാരിഞ്്യ്കെ റനട്്ങ്്ളം്
റൊട്്ങ്്ളം് ഉയർ്്ച്്, താഴെ്കള്കോ
കക്്മാറിനിന്്്കണ്്പര്ിയസ്ഹ്ത്്്
രൗറോറോബർ്്റട്്കവറോനിറൊഡാ
സിൽ്്വകയന്്രൗറോസിൽ്്വഇത്ര
റയ്റപ്്ൾ്്അറദ്്ഹത്്ിക്്്കണ്്്കൾ്്
നിറയ്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
ഗാരിഞുയുതുെ 
വീ ട ുവി ലപു ന യകുുു്
ഇനിഗാരിഞ്്വളർ്്ന്്വീട്്ിറലക്്്.മ

ലയ്കെഅെിവാരത്്ിൽ്്വളകരകെറിയ
ഒര്വീട.്മഞ്്കരയി്്്െിച്്ിട്്്ണ്്്. പര്
ധാനവാതിലിനരികിൽ്്ഭിത്്ിയിൽ്്ഗാ
രിഞ്്യ്കെവലികോര്െിപത്ംവരച്്്വ
ച്്ിട്്്ണ്്്. മലയ്കെ മ്കളിൽ്്നിക്ന്ഴ്
കിവര്ന്്ശ്ദ്്ജലംറശഖരിക്്ാനായ്
ള്് ഒരിെവം് വീെിന് മ്ന്്ില്ണ്്്. ഒറ്്
റൊട്്ത്്ിൽ്് വീകൊര് ററ്്്്റക്്്റന്്
റോന്്്.അല്്ററ്്്്റ്്്്തകന്.്ഗാരിഞ്്
യ്കെമകള്കെമകളം്അവര്കെമ്ന്്്
മക്്ള്മാണ്ഇവികെതാമസിക്്്ന്്ത.്
അവികെകയത്്്റപ്്ൾ്്ഗാരിഞ്്യ്

കെകൊച്്്മകള്കെപ്പത്ൻ്്21വയസ്
ള്്കോകസമാരിറോകനററ്്മാപത്റമ
ഉണ്്ായിര്ന്്്ള്്്.സാമ്്ത്്ികബാധയ്
തമ്ലംവട്്ംച്റ്്്ന്്അവർ്്ഈവീട്വി
ലര്നയ്ക്ക്ര്ങ്്്കയാണ.് സർ്്ക്്ാ

രിറൊട്രലതവണആവശയ്കപ്്ട്്്,ഈ
വീട്ഏകറ്്ട്ത്്്ഗാരിഞ്്റോട്ആദര
സ്െകമായിഒര്മയ്്സിയംത്െങ്്ണ
കമന്്്എന്്ാൽ്്,ഇറപ്്ൾ്്ആർ്്ക്്്ംഗാ
രിഞ്്കയറവണ്്-കോകസരറഞ്്്.ഇ
റപ്്ൾ്്ഈവീെിക്്്ഒര്ഭാഗംററ്്്്റ്്്ാ
ണ.്നിവ്ത്്ിയില്്ാഞ്്ിട്്ാണ്വീട്ററ്്്്
റ്്്ാക്്ിയത.്ഗാരിഞ്്യ്കെറനട്്ങ്്ള്
കെ രതക്്ങ്്ൾ്് ഇവികെസ്ക്്ിച്്ിട്്്
ണ്്്.
പബ്സീലികലഒര്ൊനലാണ്ററ്്്്റ

ന്്്്ണ്്ാക്്ാൻ്്ഇവകരസഹായിച്്ത.്ത
ങ്്ള്കെദയനീയസ്്ിതികോകസവി
വരിച്്റപ്്ൾ്്അവൻ്്വിങ്്ികപ്്ട്്ി.വീട്
വിറ്്ിട്്ാകണങ്്ിലം്ഗാരിഞ്്യ്കെറരരി
ൽ്് മയ്്സിയം ഉണ്്ായക്്്ം.ആർ്്ക്്്ം
ഗാരിഞ്്കയ റവകണ്്ങ്്ിലം് ഞങ്്
ൾ്്ക്്്റവണം, രാവ്പഗ്ാൻ്്കഡക്്ാ
ർ്്ക്്്റവണം.-അവൻ്്രറഞ്്്.റോക
കപ്്്കാലത്്്നിരവധിറരർ്്ഇവികെവ
ര്കമന്്റിഞ്്്വീകൊകക്്റോെിരിെി
പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. റോകകപ്്ികന വരറവറ്്്
കൊണ്്്ള്്റോരണങ്്ളം്മറ്്്ംഘെി
പ്്ിച്്്.ഗാരിഞ്്യ്കെെിപത്ങ്്ളം്മറ്്്ം
വിലര്നയക്്്്മ്ണ്്്.
റോകംകണ്്മികച്്ഒര്ഫ്ട്റൊള

റ്കെ ക്ടം്ബത്്ിക്്് ഗതിറകട് ഓ
ർ്്്ത്്് അവികെനിന്്ിറങ്്്റപ്്ൾ്് രാ
പത്ിയായിര്ന്്്.
ഏതാണ്്്ആറ്മണിക്്്ർ്്റനരംഗാ

രിഞ്്കയന്്ഇതിഹാസംസ്ഗന്്ംര
രത്്ിയമണ്്ില്കെനെക്്്റപ്്ൾ്്മന
സ്മപന്്്ിച്്്.ഈപബ്സീൽ്്യാപത്യിൽ്്
റോകകപ്്ിറനക്്ാൾ്് ഉദാത്്മായത്
ഈയാപത്തകന്.്നന്്ിഗാരിഞ്്,നീത
കന്്ഓർ്്മകള്കെപ്ക്്ാലത്്ിന.്
(തെ്രം്..)

1943ൽ്് ജനിച്് ഗാരിഞ്് തിക
ഞ്്മദയ്രാനിയായിര്ന്്്.ഈമ
ദയ്രാനംതകന്്യാണ്അറദ്്ഹത്്ി
ക്്് ജീവിതം കവർ്്കന്്ട്ത്്തം്.
49വയസ്മാപത്ംപര്ായമ്ണ്്ായിര്
ന്് അറദ്്ഹം 1983ൽ്് വിെരറയ്
റ്പ്ൾ്് ഫ്ട്റൊളിൽ്് അറദ്്ഹം
റനെിയവകവരിച്്റനട്്ങ്്ൾ്്നിര
വധിയായിര്ന്്്.രണ്്്റോകകപ്്്
കൾ്്പബ്സീൽ്്റനെിയറപ്്ൾ്്ആെീ
മിൽ്്അംഗമായി.കരകലയ്കെഅ
ഭാവത്്ിൽ്്ഏതാണ്്്ഒറ്്യ്കക്്ന്്
റോകല1962കല റോകകപ്്്നാട്്ി
കലത്്ിച്്്.റോകംകണ്്എക്്ാല
കത്്യം് മികച്് വലത്വിംഗറായ
അറദ്്ഹം1973ൽ്്ഫ്ട്റൊളിൽ്്നി
ന്്് വിരമിച്്്. 1973 ഡിസംബർ്്
19ന് മാറക്്ാനസ്ററ്്ഡിയത്്ിൽ്്
നെന്് വിെവാങ്്ൽ്് മത്്രത്്ിൽ്്
ഗാരിഞ്്യ്കെപബ്സീൽ്്െീംറനരിട്്്
ത് റോക ഇലവകനയായിര്ന്്്.
1,31,000ആരാധകരാണ്ഈമത്്
രംകാണാൻ്്മാറാക്്ാനയിറലക്്്
ഒഴ്കിയത.് ഗാരിഞ്് ആരായിര്
ന്്് എന്്് മനസിലാക്്ാൻ്് ഈ
കോര്മത്്രംമാപത്ംമതി.
മദയ്രാനംകൊണ്്്ണ്്ാക്്ിയദ്ര

ന്്ങ്്ളായിര്ന്്്ഗാരിഞ്്യ്കെജീ
വിതത്്ിൽ്്.റോഡരകെങ്്ളം്മറ്്്

വീഴെ്കള്കോകക്്യായിഅറദ്്ഹ
ത്്ിക്്്ശരീരംതളർ്്ന്്്.രണ്്്ത
വണ വിവാഹം കഴിച്് ഗാരിഞ്്
യക്്്് 14മക്്ള്ണ്്്. പര്ശസത് പബ്
സീലിയൻ്്ഗായികഎൽ്്സ്റോറ
സം്നയർ്് മാർ്്ക്്സ്മാണ്ഗാരി
ഞ്്യ്കെഭാരയ്മാർ്്.നിരവധിസപ്ത്ീ
കള്മായിബന്്മ്ണ്്ായിര്ന്്ഗാ
രിഞ്്യ്റെത്ക്ത്്ഴിഞ്്ജീവിത
മായിര്ന്്്.1983ജന്വരി20ന്ഗാ
രിഞ്്റോകംകവെിഞ്്്.
മാറക്്ാനയിൽ്്സ്്ിരിച്്ിരിക്്്

ന്്വലിയപര്തിമയിൽ്്ഇങ്്കനഎ
ഴ്തിവച്്ിരിക്്്ന്്്, ഒപബ്ിഗാറോ
ഗാരിഞ്്, റോർ്് റോകസകെർ്്വി
റോ(നന്്ിഗാരിഞ്്,ഇവികെജീവിച്്
തിന)്.

കുതുുഴിഞുു ജീവിതം തകർതുുു, ഗാരിഞുുതയ

ഗാരിഞ്്രഠിച്്സക്ൾ്.

തൊറോണ: സചുുിതുുു വക

50 ലക്്ം
മം്വബ:റോകകത്്ഭീതിയിലാഴത്്്ിര
െർ്്ന്്്രിെിക്്്ന്്കൊറോണവവറസി
കനതിറരയ്ള്്റോരാട്്ത്്ിൽ്്സർ്്ക്്ാരി
കൊപ്്ംറെർ്്ന്്്പക്ിക്്റ്്്ഇതിഹാസംസ
ച്്ിൻ്്കെൻഡ്ൽ്്ക്്റം്.50ലക്്ംര്രയാ
ണ് സച്്ിൻ്് സംഭാനയായി നൽ്്കിയിരി
ക്്്ന്്ത.്രാജയ്ത്്്ഇത്വകര17റരരാ
ണ്വവറസ്ബാധകയത്െർ്്ന്്്മരിച്്ത.്
600റലകററരർ്്ഇറപ്്ൾ്്ഇന്്്യയിൽ്്െികി
ൽ്്സയിൽ്്കഴിയ്കയാണ.്
ഇന്്്യയിൽ്്കായികറമഖലയിൽ്്നിന്്്

ലഭിക്്്ന്്ഏറ്്വം് വലിയ രണ്്ാമകത്്
സംഭാവനക്െിയാണ്സച്്ിൻ്്വകമാറി
യത്ക.റനരറത്്മ്ൻ്്പക്ിക്്റ്്്െീംനായ
കനം് ഇറപ്്ൾ്്ബിസിസിഐ പര്സിഡ
ന്്്്മായസൗരവ്ഗാംഗ്ലി 50ലക്്ംര്ര
യ്കെഅരിദ്രിതബാധിതർ്്ക്്്സംഭാവ
നകെയത്ിര്ന്്്.25ലക്്ംര്രപര്ധാന
മപന്്്ിയ്കെ ദ്രിതാശവ്ാസ നിധിയിറല
ക്്്ം25ലക്്ംമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കെദ്രിതാ
ശവ്ാസനിധിയിറലക്്്മാണ്വകമാറിയ
കതന്്്ബന്്കപ്്ട്്വ്ത്്ങ്്ൾ്്അറിയി
ച്്്.രണ്്ിറലക്്്ംസംഭാവനനൽ്്കണകമ
ന്്ത്സച്്ിക്്് തകന്്തീര്മാനമായിര്
ന്്്കവന്്്ംവ്ത്്ങ്്ൾ്്സ്െിപ്്ിച്്്.റനര
റത്്യം്നിരവധിൊരിറ്്ിപര്വർ്്ത്്നങ്്

ളിൽ്്സച്്ിൻ്്രങ്്ാളിയായിട്്്
ണ്്്. രലസാമ്ഹയ് പര്ശ്ന
ങ്്ളിലം് ഇെകരട്കയം്
ആള്കകള സഹായി
ക്്്കയം് കെയത്ിട്്്
ള്്അറദ്്ഹംഇവരല
തം് പ്റം റോകകത്്
അറിയിക്്്കയം് കെ
യത്ിര്ന്്ില്്.

അറതസമയം, സച്്ികന
ക്്്ൊകതരലകായികതാരങ്്
ളം്തങ്്ള്കെശമ്്ളംദ്രിതാശവ്ാ
സനിധിയിറലക്്്വകമാറ്കമന്്്
ഇതിനകംഅറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.സൗരവ്
ഗാംഗ്ലിയം്50ലക്്ംര്രസംഭാവന
നൽകിയിട്്്ണ്്്.ഇന്്്യയ്കെബാഡമ്ി്്്
ൺ്്സ്പ്്ർ്്താരം10ലക്്ംര്രകഴി
ഞ്്ദിവസംസംഭാവനകെയത്ിര്ന്്്.
അഞ്്്ലക്്ംകതലങ്്ാനമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്
കെദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിറലക്്്ംറശ
ഷിച്്അഞ്്്ലക്്ംആപന്്്ാപര്റദശ്സ
ർ്്ക്്ാരിന്മാണ്താരംനൽ്്കിയത.്ഇന്്്യ
യ്കെമ്ൻ്്പക്ിക്്റ്്്താരങ്്ളം്സറോദര
ൻ്്മാര്മായഇർ്്രാൻ്്രഠാൻ്്,യ്സഫ്ര
ഠാൻ്്എന്്ിവർ്്റെർ്്ന്്്4000മാസ്ക്ക
ളാണ്ബറോഡറോലീസിനം്ആറോഗയ്

വക്പ്്ിനം്സംഭാവനകെ
യത്ത.് പര്മ്ഖവനിതാഅത്ലറ്്്

ഹിമാദാസ്തക്്്ഒര്മാസകത്്ശമ്്ളം
അസ്്ംസർ്്ക്്ാരിന്സംഭാവനയായിന
ൽ്്കിയിര്ന്്്.

ലകുു്മി രതുുന ശുകുുയുതെ വക
മ ുനുു ുമാ സ തതു ു ശ മു ുള വും 
തപ നുുഷ നും
റൊൽ്്ക്്ത്്:ഇന്്്യയ്കെമ്ൻ്്ഓൾ്്റൗണ്്റം്
ബംഗാളികലകായികമപന്്്ിയ്മായലക്്്മിരത്്
ൻ്്ശ്ക്്തക്്്മ്ന്്്മാസകത്്എംഎൽ്്എശ
മ്്ളവം്ബിസിസിഐയ്കെകരൻ്്ഷനം്കൊ
റോണവവറസികനതിരായറോരാട്്ത്്ിൽ്്മ്
ഖയ്മപന്്്ിയ്കെ ദ്രിതാശവ്ാസ നിധിയിറലക്്്
സംഭാവനകെയത്.്ഈസമയത്്ിക്്്ആവ
ശയ്ംഇതാണ.്നമ്്കളല്്ാംകഴിവിക്്്രരമാവ
ധിസർ്്ക്്ാരിന്സംഭാവനകെയ്്ണം.താൻ്്ഇ
തിനകംമ്ന്്്മാസത്്ംശമ്്ളവം്ബിസിസി
ഐനൽ്്കിവര്ന്്മ്ന്്്മാസകത്്കരൻ്്ഷ
നം്സർ്്ക്്ാരിന്സംഭാവനകെയത്്കവന്്്ം
ശ്ക്്റദശീയമാധയ്മറത്്ട്രറഞ്്്.
2015ലാണ്38കാരനായതാരംപക്ിക്്റ്്ിൽ്്നി

ന്്്ംവിരമിക്്ൽ്്പര്ഖയ്ാരിക്്്ന്്ത.്കോട്്ട്ത്്
വർ്്ഷംശ്ക്്രാപട്്്ീയത്്ിൽ്്ഇറങ്്്കയം്കെ
യത്.്അതിന്അട്ത്്വർ്്ഷംഅസംബ്്ിതിര
കഞ്്ട്പ്്ിൽ്്മത്്രിച്്്എംഎൽ്്എയായഅറദ്്
ഹംമമതബാനർ്്ജിമപന്്്ിസഭയികലകായികമ
പന്്്ിയാവ്കയം് കെയ്്്കയായിര്ന്്്. 1999ൽ്് 
ഇന്്്യക്്്റവണ്്ിമ്ന്്്ഏകദിനമൽ്്സരങ്്ളി
ൽ്്ശ്ക്്കളിച്്ിട്്്ണ്്്.റദശീയെീമിൽ്്റവണ്്പത്
അവസരങ്്ൾ്്ലഭിച്്ികല്്ങ്്ിലം്താരംബംഗാളി
ന്റവണ്്ികളിക്്്ന്്ത്ത്െര്കയായിര്ന്്്.
2011-12സീസണികലവിജയ്ഹസാകരറപ്ൊരി

യിൽ്്ബംഗാളികനറജതാക്്ളാക്്്ന്്തിൽ്്നി
ർ്്ണായക രങ്്് വഹിക്്ാൻ്് ശ്ക്്യക്്്് കഴി
ഞ്്്.അന്്്കര്ത്്രായമം്വബകയവരന
ലിൽ്്വീഴത്്്ിയായിര്ന്്്മം്വബയ്കെകിരീെ
ധാരണം.2012കലഐരിഎൽ്്ൊംരയ്ന്്ാരായ
റൊൽ്്ക്്ത്്വനറ്്്വററഡഴ്സ്െീമിക്്്യം്
ഭാഗമായിര്ന്്്ശ്ക്്.ഡൽ്്ഹികഡയർ്്കഡവി
ൾ്്സ,് സൺ്്വററസഴ്സ് െീമ്കൾ്്ക്്് റവണ്്ി
യം്താരംകളിച്്്.

ഈ  യു ദുും ന മുു ളുു ജ യികുുും: ക പി ലുു
നയ്്ഡൽഹി: റോകകത്്യാ
കകരിെിച്്്ക്ല്ക്്ിയകൊവി
ഡ-്19മന്ഷയ്ർ്്ക്്്ള്്രാഠമാ
കണന്്് പക്ിക്്റ്്് ഇതിഹാസം
കരിൽറദവ.്കൊറോണവവ
റസികനതിറരയ്ള്്യ്ദ്്ത്്ി
ൽ്്നമ്്ൾ്്ഒറ്്കക്്ട്്ായിനിന്്്
ജയിക്്്കമന്്്ം കരിൽ്് രറ
ഞ്്്.
കൊറോണവവറസ്വയ്ാര

നംതെയ്ന്്തിനായിപര്ധാന
മപന്്്ിനറരപന്്്റോദിരാജയ്ത്്്
21ദിവസകത്്റോക്്്ഡൗൺ്്
പര്ഖയ്ാരിച്്ിരിക്്്കയാണ.്എ
ങ്്ിലം് ദിവറസന വവറസ്
ബാധിതര്കെഎണ്്ംവർ്്ധിച്്്
കൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത്ആശങ്്യ്
ണ്്ാക്്്ന്് കാരയ്ം തകന്്യാ
ണ.്
റോസിറ്്ീവായി തകന്്യാ

ണ്താൻ്്ഇറപ്്ഴം്െിന്്ിക്്്
ന്്കതന്്്ംഈ യ്ദ്്ത്്ിൽ്്
നമ്്ൾ്്ഒര്മറോകെനിന്്്ജ
യിക്്്കമന്്്ംകരിൽ്്ആത്്
വിശവ്ാസം പര്കെിപ്്ിച്്്. ഈ 
യ്ദ്്ംനാംജയിക്്ണകമങ്്ിൽ്്
സർ്്ക്്ാര്മായി സഹകരിക്്്
കയന്്ത് വളകര പര്ധാനമാ
ണ.്ക്ൊകത പര്ായമായവകര
പശ്ദ്്ിക്്്യം് റവണം.സംസ്
കാരത്്ിലാണ്നമ്്്കെശക്്ി
നിലകൊള്്്ന്്കതന്്്നമ്്ൾ്്
ഓർ്്മിക്്ണകമന്്്ംകരിൽ്്ര
റഞ്്്.

കൊറോണവവറസ്ബാധ
മന്ഷയ്ർ്്ക്്്ള്്രാഠമാണ.്ശ്
െിതവ്ം രാലിറക്്ണ്്തിക്്്
പര്ാധാനയ്ംഇത്മന്ഷയ്കരഓ
ർ്്മിപ്്ിച്്് കൊണ്്ിരിക്്്ം.
വകകൾ്്നന്്ായികഴ്ക്ന്്
ത് എങ്്കനകയന്്് മന്ഷയ്ർ്്
രഠിക്്്കയം് കോത്സ്്ല
ങ്്ളിൽ്്ത്പ്്ാറൊ,മ്പത്കോഴി
ക്്ാറൊരാഠികല്്ന്്്ഇത്ഓ
ർ്്മിപ്്ിക്്്കയം്കെയ്്്ം.നമ്്്
കെ രരിസരംഎല്്ായ്റപ്്ഴം്
ശ്െിയാക്്ിവയ്റക്്ണ്്ത്വള
കര പര്ധാനമാകണന്്്ം കരി
ൽ്്ക്ട്്ിറച്്ർ്്ത്്്.റനരറത്്ത
കന്്നമ്്ൾ്്ഇവകയല്്ാംരഠി
ച്്ിര്കന്്ങ്്ികലന്്്ആപഗ്ഹിച്്്
റോവ്ന്്്.എന്്ാൽ്്പ്തിയ
തലമ്റഈ കതറ്്്കൾ്് ഇനി
ആവർ്്ത്്ിക്്ികല്്ന്്ാണ് പര്
തീക്്ിക്്്ന്്ത.്മ്തിർ്്ന്്വരി

ൽ്് നിന്്്ം ഇവകയല്്ാം റനര
റത്്രഠിക്്ാൻ്്കഴിഞ്്താ
ൻ്്ഭാഗയ്വാനാകണന്്്ംഅവ
റോട്നന്്ിയ്കണ്്ന്്്ംകരിൽ്്
വിശദമാക്്ി.
റോക്്്ഡൗൺ്്കാലത്്്വീ

ട്്ിൽ്് തകന്് ഒത്റങ്്ണ്്ി വ
കന്്ങ്്ിലം്താൻ്്ഇത്ആസവ്
ദിക്്്കയാകണന്്്കരിൽ്്ര
റഞ്്്. വീട്്ില മ്ഴ്വൻ്് റര
ർ്്ക്്്ംഇറപ്്ൾ്്ഭക്്ണംരാ
ക്കെയ്്്ന്്ത്താനാണ.്റനര
റത്്ഇംഗ്്ണ്്ിൽ്്കളിച്്ിര്ന്്
കാലത്്്ഒറ്്യക്്്്താമസിക്്്
ന്്ത് എങ്്കനകയന്്് താൻ്്
രഠിച്്ിര്ന്്തായം്അത്കൊ
ണ്്്ഇറപ്്ൾ്്ഒര്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ം
റോന്്്ന്്ികല്്ന്്്ംകരിൽ്്ര
റയ്ന്്്.വീട്താൻ്്അെിച്്്വാ
രാറ്ണ്്്.പ്റത്്ട്്ംവ്ത്്ിയാ
ക്്ാറ്ണ്്്.
തക്്് കെറിയ പ്റ്ത്ട്്

ത്്ിൽ്് റോൾ്്ഫം്കളിക്്ാറ്
ണ്്്. ഇറപ്്ൾ്് ക്ടം്ബറ്ത്
കൊപ്്ംഏകറസമയംകെലവ
ഴിക്്ാൻ്് സാധിക്്്ന്്്. കഴി
ഞ്്ക്റച്്്വർ്്ഷങ്്ളായിതാ
ൻ്്മിസ്്്കെയത്ത്ഇത്തകന്്
യായിര്ന്്്.ക്ക്്ിങിന് ഒര്
റപ്ബക്്്കൊട്ത്്ിരിക്്്കയാ
യിര്ന്്്. എന്്ാൽ്് ഇറപ്്ൾ്്
ക്ക്്ിങ്പ്നരാരംഭിച്്ിരിക്്്
ന്്്കവന്്്ം കരിൽ്് ക്ട്്ിറച്്
ർ്്ത്്്.

ക്ഞ്്ന്്ാർക്്്
സഹായവ്മായി
വമ്്ന്്ാർ!
മയ്്ണിക്്്:കളിക്്ളങ്്ൾനി
ശ്്ലമായറോകെ വര്മാനം
നിലച്്്കട്ത്്സാമ്്ത്്ിക
പര്തിസന്്ി റനരിട്ന്്കെ
റ്ക്്ബ്്്കകളസഹായിക്്ാ
ൻ രംഗകത്്ത്്ിയിരിക്്്ക
യാണ്ജർമനിയികലവൻകി
െക്്ബ്്്കൾ..ബ്ന്്സ്ലിഗയി
കലആദയ്നാല്സ്്ാനങ്്ളി
ല്ള്് ബയൺ മയ്്ണിക്്്,
കൊറ്സിയ റോർടമ്്ണ്്്,
ആർബിലീപസ്ിഗസ്ബയർ
കലവർകയ്്സൻഎന്്ീക്്ബ്്്
കളാണ്കെറിയക്്ബ്്്കകള
സഹായിക്്ാൻ രംഗകത്്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് കെലിവി
ഷൻസംറപ്രക്്ണത്്ിൽനി
ന്്്ള്്വര്മാനം കെറ്കിെ
ക്്ബ്്്കൾക്്ായിനൽകാനാ
ണ്മ്ൻനിരക്്ബ്്്കള്കെതീ
ര്മാനം.
ൊംരയ്ൻസ് ലീഗ് മത്്ര

ങ്്ള്കെസംറപ്രഷണത്്ിൽ
നിന്്് ലഭിറക്്ണ്് വര്മാന
മാണ്ഈനാല്ക്്ബ്്്കളം്
റെർന്്്റവകണ്്ന്്്വച്്ത.്ഇ
ത്ഏതാണ്്്12.5മിലയ്ൻയ്
റോ വരം്. അതായത് 103
റൊെിയിൽപ്്രംഇന്്്യൻര്
ര!മാപത്മല്്,ഈനാല്ക്്ബ്്്
കളം്റെർന്്്അവര്കെവക
യായി7.5മിലയ്ൻയ്റോക്
െിഇതികൊപ്്ംനൽകം്.ഇ
ത്മാപത്ംഏതാണ്്്62റൊെി
റോളംര്രവരം്.അങ്്കന
ബ്ന്്സ്ലിഗയികലയം് കസ
ക്്ൻഡ് ഡിവിഷനികലയം്
സാമ്്ത്്ികബ്ദ്്ിമ്ട്്്റന
രിട്ന്്ക്്ബ്്്കകളസഹായി
ക്്ാൻഈനാല്ക്്ബ്്്കളം്
റെർന്്്നൽക്ന്്ത്20മിലയ്
ൻ യ്റോയാണ;് ഏതാണ്്്
165റൊെിറോളംര്ര.ജർമ
ൻഫ്ടറ്ൊൾലീഗാകം്(ഡി
എഫഎ്ൽ)ഈരണംഎങ്്
കന വിതരണം കെയ്്ണകമ
ന്്്തീര്മാനിക്്്ക.
ജോജ്ക്വിച്്ിന്്്
വക10ലക്്ംയ്ജോ
ലണ്്ൻ: കൊറോണ പര്തി
റോധപര്വർത്്നങ്്ൾക്്ാ
യിറോകഒന്്ാംനമ്്ർകെ
ന്്ീസ്താരംകൊവാക്റോ
റ്ക്വിച്്് 10 ലക്്ംയ്റോ
കസർബിയൻ സർക്്ാരിന്
നൽകി.ജീവൻരക്്ാഉരക
രണങ്്ൾ,സാനിറ്്റി ഉതര്
ന്്ങ്്ൾത്െങ്്ിയവവാങ്്്
ന്്തിന്മായാണ്ഈ ത്ക
വിനിറോഗിക്്്ക. റോ
ക്്്ഡൗണില്ള്്സക്രയിനി
ൽക്ട്ങ്്ിയിരിക്്്കയാണ്
റോറ്ക്വിച്്്. വീഡിറോ
റൊൺപര്ൻസില്കെയാണ്
റോറ്ക്വിച്്് ഈ വിവരം
അറിയിച്്ത.്റോകകത്്എ
ല്്ാജനങ്്ൾകക്്പ്്മാണ്ത
ക്്്മനകസന്്്റോറ്ക്വി
ച്്്രറഞ്്്.

ഗാരിഞ്്യട്െ വീട്
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വിനിേയനിരക്്്

SENSEX:29,815.59(-131.18)
NIFTY:8,660.25(+18.80)

ഡോളര്് 74.92
യ്ഡോ 82.54
പൗണ്്് 91.50
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 77.92
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്52.50
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 45.70
കഡേേിയന്് 53.23
ബഹേിന്്ദിോര്് 199.04
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 241.99
ഒമാേിേിയാല്് 195.13
സൗദിേിയാല്് 19.92
യ്എഇദിര്്ഹം 20.36
ഖത്്ര്് 20.37

സവ്രണം
30,640

കവളികച്്ണ്്:േില്്ിങ് 16,900
കവളികച്്ണ്് 15,500
കകാപപ് 10,390-11,200
പിണ്്ാക്്്എകസ്ക്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്മറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്29,800
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 28,800
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 31,800
ച്ക്്്േീഡിയം 26,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 27,500
േഞ്്ള്്നാെന്് ഇല്്
മസലം-ഈമറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അെയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അെയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
പഞ്്സാര 3620
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കചറ്പയര്് 9500-10,500
കെല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
േല്്ി 7600-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിമലാ)200-240
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിമലാ)

400-450
ജാതിപപത്ിേഞ്്-ച്വപ്്്(കിമലാ)

1000-1300
പഗ്ാമ്്്(കിമലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5മപ്ഗഡ്
11,200-11,700

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4മപ്ഗഡ്12,000
ഒട്്്പാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7,500
സവ്ര്്ണം 30,640
പാംഓയില്് 7450

മം്ബബ:േഹാോരികയന്്്മോകാമോ
ഗയ് സംഘെന പപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്ന്്
കൊമോണകയ പപ്തിമോധിക്്ാന്്
ആമോഗയ്ഇനഷവ്റന്്സ്കമ്്നിക
ളം് രംഗത്്് വന്്ിട്്്ണ്്്.അതില്്
ഏറ്്വം്പശ്മദ്്യോയമ്ന്്്കമ്്
നികള്കെപദ്്തികളാണ് പശ്ദ്്യി
ല്്കപ്്ട്ത്്്ന്്ത.്

ഐസിഐസിഐമൊംബാര്്ഡ്
കൊവിഡ-്19സ്്ിരീകരിച്്ാല്്സം 

അമഷ്വര്്ഡ്100ശതോനവം്ഉറപ്്്ന
ല്്ക്ന്് മോളിസിയാണികതന്്്കമ്്
നിഅവകാശകപ്്ട്ന്്്.ഇവികെആശ്
പപത്ികചലവ്എപത്കയന്്്മൊക്്ാകത
മ്ഴ്വന്്ത്കയം്നല്്ക്കേന്്ാണ്ക
മ്്നിപറയ്ന്്ത.്14ദിവസോണ്കവ
യിറ്്ിങ്പിരീഡ.്സാധാരണപപ്തിമോ
ധമശഷിക്റവായതിനാല്്മ്തിര്്ന്്
പൗരന്്ാരാണ്കൊവിഡ്റിസ്കില്്മ്
ന്്ില്്.എന്്ാല്്ഇവികെ18നം്75നം്
ഇെയില്്പപ്ായമ്ള്്വര്്ക്്്ഈപ്്ാനി
ല്്പരിരക്്ലഭിക്്്ം.
ഡിസംബര്്31ന്മശഷംവിമദശത്്്

നികന്്ത്്ി
യവര്്ക്്്ഈപ്്ാകനട്ക്്ാന്്കഴിയില്്.
25,000ര്പയ്കെമോളിസിക്്്149ര്
പയാണ് പപ്ീേിയം. മോഗിയക്്്് മവണ്്
ആംര്ലന്്സ് സഹായേെക്്ം പാ
കക്ജ്ിക്്്ഭാഗോണ.്

സ്്്്ാര്്മെല്്ത്്്
സ്്്്ാര്്മൊവല്്കൊമോണബവറസ്

ഇനഷവ്റന്്സ്മോളിസിയില്്വിമദശ
യാപത്ികകരഒഴിവാക്്്ന്്ില്്.ആര്്ക്്്ം
ഈമോളിസിഎട്ക്്ാം.കൊവിഡ-്19
മോസിറ്്ിവ്എന്്്കതളിയ്കയം്ആ
ശ്പപത്ിവാസം ആവശയ്ോയി വരിക

യം്കചയ്്്ന്്വര്്ക്്്ഇതിക്്്പരിരക്്
കിട്്്ം.പപ്ായം18-65,മ്തിര്്ന്്വര്്ക്്്
കൊമോണറിസ്ക്ക്ട്തലാകണ
ന്്തിനാല്്ഇവികെപരോവധിപപ്ാ
യം65ആക്്ിക്റച്്ിട്്്ണ്്്.18വയ
സ്മ്തല്്ഈപ്്ാനില്്അംഗോ
കാം.21,000ര്പയ്കെയം്42,000
ര്പയ്കെയം്പ്്ാന്കള്ണ്്്.ഇതില്്
ആദയ്മത്്തിന്459ര്പയം്വലിയപ്്ാ
നിന്918ര്പയ്ോണ്പപ്ീേിയംഈൊ
ക്്്ന്്ത.്

ഡിജിറ്്്മെല്്ത്്്ഇൻഷവ്റൻ്്സ്
ഈമോളിസിയില്്മോഗംസ്്ിരീക

രിച്്വര്്ക്്്ം കവ്ാറ്്്യന്ില്ള്്വ
ര്്ക്്്ംപരിരക്്കിട്്്ം.കൊവിഡ്ബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്വര്്ക്്്100ശതോനവം്
കവ്ാറ്്്യ്നില്ള്്വര്്ക്്് 50ശതോന
വ്ോണ്ഇവികെപരിരക്്.കവ്ാറ്്്യ്ന്്
കാലത്്ിന്മശഷംഅസ്ഖംകനഗറ്്ീ
വായാലം്മോളിസിഉെേഇതിനര്്ഹോ
ണ.്25,000മ്തല്്2ലക്്ംര്പവകര
യാണ്കവമറജ.്പപ്ീേിയംത്ക300മ്ത
ല്്.

കൊച്്ി:മകരളംആസ്്ാനോയിപപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്മ്ന്്നിരമോഷയ്ല്്ബാ
ങ്്ായ ഇസാഫ് സ്മൊള്് ഫിനാന്്സ്
ബാങ്്ിക്്് പപ്ഥേ ഓഹരി വില്്പ്്ന
യക്്്് (ഐപിഒ) കസകയ്്രിറ്്ീസ്ആ
ന്്ഡ്എക്സ്മചഞ്്്മോര്്ഡ്ഒഫ്ഇ
ത്്്യയ്കെ(കസബി)അന്േതിലഭിച്്്.
976മൊെിര്പയ്കെഓഹരികളാണ്
വിറ്്ഴിക്്്ന്്ത.്800മൊെിര്പപ്തി
യഓഹരികളില്കെയം്176.2മൊെിര്
പനിലവികലകപ്പാമൊട്്ര്്ോര്കെഓഹ
രിവിറ്്ഴിച്്്ംസോഹരിക്്്ം.
75ശതോനംഓഹരികവ്ാളിബഫഡ്

ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ഷനല്്ബമയഴ്സിനായിനീ
ക്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ.്15ശതോനംവ
കരഓഹരികള്്മൊണ്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ഷ
ന്്ഇന്്കവസ്്്്ര്്ോര്്ക്്്ം10ശതോനം
റീകട്്യ്ലഇന്്കവസ്്്്ര്്ോര്്ക്്്ംനീക്്ി
കവച്്ിരിക്്്ന്്്. ഓഹരി വില്്പ്്നയി
ല്കെലഭിക്്്ന്്വര്ോനംബാങ്്ിക്്്

മ്ലധനആവശയ്ങ്്ള്്ക്്ായിഉപമോ
ഗിക്്്ം.പക്ിസില്്റിമപ്്ര്്ട്്്പപ്കാരംവ
ളര്്ച്്ാനിരക്്ിലം്റീകട്്യ്ല്്നിമക്്പ
ത്്ിലം്മ്ന്്നിരയില്ള്്സമ്ൊള്്ഫി
നാന്്സ് ബാങ്്ാണ് ഇസാഫ.് 16 സം
സ്്ാനങ്്ളിലം്ഒര്മകപന്്്ഭരണപപ്മദ
ശത്്്ോയി403പബ്ാഞ്്്കളം്38അ
ള്്പെ്ാ-സ്മൊള്്പബ്ാഞ്്്കളം്3.73ദശ
ലക്്ത്്ിലധികം ഉപമോക്്ാക്്ള്മ്
ണ്്്ഇസാഫിന.്

ഇസാഫ്സ്കോള്്ഫിനാന്്സ്ബാങ്്്
ഓഹരിവില്്പ്്നയക്്്്ടസബിയ്ടടഅന്മതി

കൊച്്ി: കൊവിഡ-്19ക്്് ഭാഗ
ോയകട്ത്്നിയപത്്്ണങ്്ളം്
മോകഡ്ൗണം്മ്ലംപാചകവാ
തകലഭയ്തയ്കെകാരയ്ത്്ില്്പ
രിപഭ്ാത്്ിമവകണ്്ന്്്ഇത്്്യന്്ഓ
യില്് മൊര്്പമറഷന്് അറിയി
ച്്്.എല്്പിജിയഥാസേയംലഭി
ക്്ാന്ള്്സംവിധാനവം്സ്സ
ജ്്ോണ.്അെിയത്്ിരസഹായം
ആവശയ്മ്ള്്വര്്ക്്്1906എന്്
എേര്്ജന്്സി സര്്വീസ് കസല്്
നമ്്റില്്വിളിക്്ാം.
കപമപ്ൊളിയംഉതപ്ന്്ങ്്ളായ

കപമപ്ൊള്്,ഡീസല്്,ഫയ്്വല്്ഓ
യില്്, ബിറ്്്േിന്്എന്്ിവയ്കെ
ആവശയ്ക്്ാര്് ഗണയ്ോയി ക്റ
ഞ്്്.വിോനസര്്വീസ്കള്്റദ്്ാ
ക്്ിയതികന ത്െര്്ന്്് ഏവിമയ
ഷന്് െര്്ബബന്് ഇധ്്നത്്ി
ക്്്കാരയ്ത്്ിലം്ആവശയ്കത
യില്്വന്്ഇെിവ്ഉണ്്ായതായി

ഇത്്്യന്്ഓയിലിക്്്പപത്ക്്്റി
പ്്ില്്പറയ്ന്്്.ഈസ്്ിതിവി
മശഷത്്ിക്്് പശ്്ാത്്ലത്്ി
ല്്ഇത്്്യന്്ഓയിലിക്്്എല്്ാറി
ബഫനറികളിലം് പക്്ഡ് ഓയി
ല്്സംസക്രണം25മ്തല്്30ശ
തോനംവകര പക്േീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.
മദശീയ തലത്്ിലള്്് മോക്്്
ഡൗണ്് പിന്്വലിക്്്ന്് മ്റ
യക്്്് ഉണ്്ാകാവ്ന്് വരധിത
ആവശയ്ംകണക്്ികലട്ത്്്ഇ
ത്്്യന്്ഓയിലിക്്്ബള്്ക്്്മറ്്്്
മറജ്കളില്് േതിയായ മശഖരം
നെത്്ിയിട്്്ണ്്്.
കപമപ്ൊള ഉതപ്ന്്ങ്്ള്കെ

ആവശയ്കതയില്്ക്റവ്ഉണ്്ാ
കയങ്്ിലം് പാചകവാതക
ത്്ിക്്്ആവശയ്കതപക്ോന്ഗ
തോയി വരധിച്്് വരികയാണ.്
അത്കൊണ്്്തകന്് ഇത്്്യന്്
ഓയിലിക്്്റിബഫനറികളികല

ല്്ാം എല്്പിജി ഉതപ്ാദനം വ
രധിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. ഇതന്സരിച്്്
എല്്പിജിറീഫില്്വിതരണവം്
പക്േീകരിച്്ിട്്്ണ്്്. ആവശയ്ക്്ാ
ര്്ക്്് 1906എന്്എേര്്ജന്്സി
സര്്വീസ്കസല്്നമ്്റില്്വിളി
ക്്ാവ്ന്്താണ.്പാചകവാതക
സിലിണ്്റ്കള്് സ്ലഭോയതി
നാല്്എല്്പിജിഉപമോക്്ാക്്
ള്്പരിപഭ്ാത്്രാമവണ്്കാരയ്േില്്.
കമ്്നിവകകപമപ്ൊള്്പമ്്്ക
ളില്് നാേോപത്ോയ ജീവനക്്ാ

രാണള്്്ത.്അവര്്ക്്്സ്രക്്ാ
ോനദണ്്ങ്്ള്്ഉറപ്്്വര്ത്്ി
യിട്്്ണ്്്.ജീവനക്്ാര്്,മസവനദാ
താക്്ള്്, മൊണ്്പെ്ാകറ്്്് ജീവന
ക്്ാര്്,കപമപ്ൊള്്പമ്്്ഡീലര്്ോ
ര്്,പാചകവാതകവിതരണക്്ാ
ര്്,കഡലിവറിമോയ്സ്എന്്ിവ
ര്കെകയല്്ാം ആമോഗയ് സ്ര
ക്്ാവിഷയങ്്ളില്്കമ്്നിപപ്
മത്യകപശ്ദ്്പതിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇ
തിന്പ്റകേപപ്ധാനഎണ്്ശ്
ദ്്ീകരണശാലകളില്്ക്ട്തല്്
ജീവനക്്ാകരനിയേിച്്ിട്്്ണ്്്.
ൊങ്്്-പെ്ക്്്നീക്്ത്്ിക്്്കാ

രയ്ത്്ിലം്എല്്പിജിവിതരണ
ത്്ിക്്്കാരയ്ത്്ിലം്ഐഒസി
എല്്ാവിധ മ്ന്്കര്തല്കളം്
സവ്ീകരിച്്ിട്്്ണ്്്. ഏത് അെിയ
ത്്ിരസാഹചരയ്ത്്ിലം് ഇധ്്
ന ലഭയ്ത ഉറപ്്്വര്ത്്ാന്്
ഐഒസിപപ്തിജ്്ാബദ്്ോണ.്

ഇന്്െൈഭയ്തഉറപ്്്വര്ത്്ിഇന്്്യന്്ഓയില്്

ത്ശ്ര:കൊവിഡ്േഹാോരി
യ്കെ പശ്്ാത്്ലത്്ില
സൗത്്്ഇത്്്യനബാങ്്്കൊ
ബബലബാങ്്ിങ,്കനറ്്്ബാ
ങ്്ിങ,്മോസ്്്്്ട്മോസ്്്്്ബാ
ങ്്ിങ്എന്്ിവയെങ്്്ന്്ഡി
ജിറ്്ലപ്്ാറ്്്മോമ്കളികലപ
ണംബകോറല്കള സൗജ
നയ്ോക്്ി. ഡിജിറ്്ല പ്്ാ
റ്്്മോമ്കളില്കെയ്ള്് എ
നഇഎഫെ്ി,ആരെിജിഎസ,്
ഐഎംപിഎസ്എന്്ിവയം്
േറ്്്ബാങ്്്കള്കെഎെിഎംഉ
പമോഗവം്താതക്ാലംസൗ
ജനയ്ോയാണ് നലക്ന്്കത
ന്്്ബാങ്്്വ്ത്്ങ്്ളഅറി
യിച്്്.
നിലവില്ള്്പപ്വരത്്ന

മ്ലധനഉപമോക്്ാക്്ളക്്്
മെംമോണായിനലക്ന്്പ്
തിയബിസിനസ്വായപ്യം്
ബാങ്്് അവതരിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
കൊവിഡ്കാരണംവിപണി
യില്ള്്ര്ദ്്ിമ്ട്്്കളഅ
തിജീവിക്്ാന ബിസിനസ്

കാകര സഹായിക്്ാനാണ്
ഈ വായപ്. മോക്്്ഡൗണ
നിയപത്്്ണങ്്ള്കെ ഭാഗോ
യി സൗത്്് ഇത്്്യന ബാങ്്്
എല്്ാം സംസ്്ാനങ്്ളിലം്
തങ്്ള്കെ പപ്വരത്്നസേ
യം പരിേിതകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്
ണ്്്.
ച്ര്ങ്്ിയജീവനക്്ാര്ോ

യാണ്നിലവിലശാഖകളപപ്
വരത്്ിക്്്ന്്ത.് ഇെപാട്ക
ളക്്്ഡിജിറ്്ലബാങ്്ിങ്പ്്ാ
റ്്്മോമ്കള പരോവധി ഉപ
മോഗകപ്്ട്ത്്ാന ഇെപാട്
കാമോട് ബാങ്്് അറിയിച്്ിട്്്
ണ്്്.

സൗജനയ്ഡിജിറ്്ലബാങ്്ിങ്കസവനങ്്ളം്
ബിസിനസ്വായര്യമ്ായിസൗത്്്ഇന്്്യനബാങ്്്

കൊച്്ി:സംസ്്ാനത്്്ഇന്്്
മ്തല്്പഴക്്ച്്വെംനിര്്ത്്ിവ
യക്്്ാന്്ഓള്്മകരളപര്്ട്്്സ്േ
ര്്ച്്്്്്സ് അമോസിമയഷന്്
തീര്ോനിച്്്. േറ്്് സംസ്്ാന
ങ്്ളില്്നിന്്്ള്്ചരക്്്വാ
ഹനങ്്ള്്ക്്് മകരളത്്ികല
ത്്ാന്്തെസങ്്ള്്മനരിട്ന്്
തിനാലം്സാമ്ഹികഅകലം
പാലിക്്്ന്്തിനം് മവണ്്ിയാ
ണ്സ്്ിതിനിയപത്്്ണവിമധ
യോക്ന്്ത്വകര വയ്ാപാരം
നിര്്ത്്്ന്്കതന്്്അമോസി
മയഷന്്പറഞ്്്.മറ്്്്ക്്്ള്്
കച്്വെക്്ാര്്ചിലമകപന്്്ങ്്ളി
ല്് ഇന്്്ക്െി പഴങ്്ള്് വി
ല്്ക്്്ം.നാകളമ്തല്്പഴക്്െ
കള്്പ്ര്്ണോയിഅെച്്ിൊനാ
ണ്നിര്്മദശംനല്്കിയിരിക്്്
ന്്ത.്

രഴക്്ടകള്്
അടയക്്്്ന്്്

മം്ബബ: റിമപ്് നിരക്്് താ
ഴത്്്ിയത്ള്്കപ്്കെയ്ള്് ധന
നയ സേിതിയ്കെ തീര്ോന
മ്ത്കെ3.74ലക്്ംമൊെിര്
പ വിപണിയികലത്്്കേന്്ാ
ണ്പപ്തീക്്ിക്്്ന്്കതന്്്റിസ
ര്്വ്ബാങ്്്ഗവര്്ണര്്ശക്്ികാ
ത്്ദാസ്പറഞ്്്.ഇത്്്യന്്ബാ
ങ്്്കള്്സ്രക്്ിതോകണന്്്ം
പരിപഭ്ാത്്ിമോകെയ്ള്് പി
ന്്വലിക്്ല്്ആവശയ്േികല്്ന്്്ം
അമദ്്ഹംപറഞ്്്.
വിപണികകള സ്സ്്ിരോ

ക്്ാന്് സതവ്ര നെപെികകളട്
ക്്്ം.ആമോളസമ്്ദ്വയ്വസ്്
യ്കെവലികോര്ഭാഗംോന്്്യ

ത്്ിമലക്്് വഴ്തിവീഴാന്ള്്
സ്ചനകള്കണ്്ന്്്ംഅമദ്ഹ്ം
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ആമോളതലത്്ി
ല്്സാമ്്ത്്ികവീക്്ണംതി
കഞ്് അനിശ്്ിതതവ്ത്്ിലാ
ണ.്ഈപപ്തിസധ്്ിയില്്സാ
മ്്ത്്ികസ്്ിരതഉറപ്്ാക്്ാന്്
കസന്്പെ്ല്് ബാങ്്് പപ്തിജ്്ാ
ബദ്്ോണ.്കൊമോണബവറ
സ് പശ്്ാത്്ലത്്ില്് സാമ്്
ത്്ികോന്്്യംതെയാന്്ആമോ
ളകസന്്പെ്ല്്ബാങ്്്കള്കെച്
വട്പിെിച്്ാണ്റിസര്്വ്ബാങ്്്
ഒഫ്ഇത്്്യയം്പപ്ധാനറിമപ്്
നിരക്്് കവട്്ിക്്്റച്്ത.് യ്എ
സ്കഫഡറല്്റിസര്്വ്വര്ത്്ി

യ കവട്്ിക്്്റമോകെ അകേരി
ക്്യില്് പലിശനിരക്്് പ്ജയ്
മ്ത്ട് അട്ത്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്

ഒര് രാജയ്ത്്ിക്്് കസന്്പെ്
ല്് ബാങ്്് വാണിജയ് ബാങ്്്ക
ള്്ക്്് പണം നല്്ക്ന്് നിര
ക്്ാണ്റിമപ്്നിരക്്്.റിമപ്്
നിരക്്് 75 ബിപിഎസ് ക്റ
യക്്്്ന്്തികന അന്ക്ലിച്്്
ധനനയസേിതിഅംഗങ്്ള്്4-
2ആയിമോട്്്കചയത്്കവന്്ാ
ണ് റിസര്്വ്ബാങ്്് ഗവര്്ണര്്
ോധയ്േങ്്മോട്പറഞ്്ത.് മ്
ന്്് ദിവസങ്്ളിലായി നെന്്
എംപിസിമോഗംഇന്്കലയാ
ണ്സോപിച്്ത.്
മോകവയ്ാപകോയി േിക്്

വാറം്എല്്ാ കസന്്പെ്ല്് ബാ
ങ്്്കളം് കൊമോണ ബവറ

സികനതികരമോരാട്ന്്തിന്
ശക്്ോയ നെപെികള്് ബക
ക്ക്ണ്്ിട്്്ണ്്്.റിസര്്വ്ബാങ്്്
ഒഫ്നയ്്സിലാനഡ്(ആര്്ബി
എ)പലിശനിരക്്്75മബസി
സ്മോയി്്്്(ബിപിഎസ)്ക്
റച്്്.
ഓസ്മപ്െലിയയ്കെകസന്്പെ്

ല്്ബാങ്്ായറിസര്്വ്ബാങ്്്രാ
ജയ്ത്്ിക്്്സാമ്്ത്്ികവയ്വ
സ്്യിമലക്്് 3.6 ബിലയ്ണ്്
മോളര്് പദ്വയ്ത പകര്്ന്്്. ദ
ക്്ിണ കൊറിയയികല കസ
ന്്പെ്ല്്ബാങ്്്അെിസ്്ാനപലി
ശനിരക്്്50മബസിസ്മോയി
്്്്ക്റച്്്.

വിപണിയിലേക്്്
പണംഒഴ്ക്മെന്്്ആര്്ബിഐ കൊച്്ി: റിസ

ര്്വ് ബാങ്്് റി
മപ്് നിരക്്്ം
കര്തല്്ധനാ
ന്പാതവം്താ
ഴത്്്ിയത്പപ്തി
ോസവായപ്തി
രിച്്െവില്് കാ
രയ്ോയ ക്റവ്
ണ്്ാക്്്ം. അതി
കൊപ്്ം േകറ്്ര്

തിരിച്്െിയ്ണ്്്നിമക്്പ
പലിശതാഴം്.
നിലവികലകണക്്്ള്്അന്സരിച്്ാണങ്്ില്്

റിമപ്്നിരക്്്ക്റച്്തില്കെഒര്ലക്്ംമൊെി
ര്പയം്കര്തല്്ധനാന്പാതംഒര്ശതോനം
താഴ്ത്്ിയതില്കെ1.37ലക്്ംമൊെിര്പയം്
അധികോയി ധനകാരയ് സ്്ാപനങ്്ളികല
ത്്്ം.റിസര്്വ്റിമപ്്നിരക്്്90ശതോനംക്
റച്്മോകെബാങ്്്കള്്ക്്്ക്ട്തല്്ത്കബക
വശംവയക്്്ാന്ള്്അവസരംലഭിക്്്ം.ഈ
മനട്്ംധനകാരയ്സ്്ാപനങ്്ള്്ഉപമോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ബകോറാന്്തയാറായാല്്വായപ്കയട്
ത്്വര്കെപപ്തിോസ(ഇഎംഐ)തിരിച്്െവില്്
കാരയ്ോയക്റവ്ണ്്ാകം്.പലിശക്റയക്്്ാന്്
ബാങ്്്കള്്ക്്്മേല്്ആര്്ബിഐയ്കെകട്ത്്
സമ്്ര്്ദവ്മ്ണ്്ാക്കേന്്കാരയ്ത്്ില്്സംശയ
േില്്.
വായപ്ത്ക30ലക്്ംവര്ന്്ഭവനവായപ്

യ്കെതിരിച്്െവില്്പപ്തിോസം1379ര്പയ്കെ
ക്റവാണ്വരിക(കാലാവധി20വര്്ഷമ്ള്്വാ
യപ്യില്്)നിലവികലപലിശ7.95ശതോനോണ.്
റിസര്്വ്ബാങ്്്പലിശഅന്സരിച്്്പ്ത്ക്്ിയ
പലിശ7.20ശതോനത്്ില്്എത്്്ം.
ബാങ്്്പലിശവര്ോനകത്്ആപശ്യിച്്്കഴി

യ്ന്്മ്തിര്്ന്്പൗരന്്ാര്് ഉള്്പ്്കെയ്ള്്വകര
നിരക്്്ക്റയക്്്ല്്ബാധിക്്്ം.കഴിഞ്്ഡിസം
ബറില്്ആര്്ബിഐനിരക്്ില്്ക്റവ്വര്ത്്ി
യതിന്മശഷവം്പപ്മ്ഖബാങ്്്കള്്നിമക്്പപ
ലിശക്റയക്്്ല്്ത്െര്്ന്്ിര്ന്്്.എസബ്ിഐ
കഫപര്്വരിയിലം്ോര്്ച്്ിലം്സ്്ിരനിമക്്പപ
ലിശക്റച്്്.2004ന്മശഷംഇതാദയ്ോയാണ്എ
സബ്ിഐയ്കെനിമക്്പപലിശആറ്ശതോന
ത്്ിന്താകഴകയത്്്ന്്ത.്

പൈിശെിരക്്്
ക്റയ്റപ്്ൾ്്

ഭവെവായപ്യില്്
ൈഭിക്്്ന്്ത്

കൊച്്ി: കൊവിഡ-്19 പപ്തിമോധ
കാലത്്് ഭക്്്യക്്ാേം ഇല്്ാതിരി
ക്്ാന്്കണ്്സയ്്േര്്കഫഡ്30മൊ
െിയ്കെഭക്്്യഉതപ്ന്്ങ്്ള്്വിപ
ണിയികലത്്ിക്്്ം.ഏപപ്ില്്ഒന്്്
മ്തല്് കണ്്സയ്്േര്്കഫഡ് ഓ
ണ്്ബലന്്വയ്ാപാരത്്ിമലക്്്ംപപ്
മവശിക്്്ം.എല്്ാവില്്പ്്നശാലക
ളിലം്മ്ന്്്ആഴച്മത്്ക്്്സാധന
ങ്്ള്്കര്തല്ണ്്്.അരിയം്പഞ്്ാ
സാരയം്ഉള്്കപ്്കെയ്ള്്സാധങ്്
ള്കെസംഭരണംഇരട്്ിയാക്്ി.ആ
പധ്്്പപ്മദശ,്കര്്ണാെക,തേിഴന്ാട്
കചക്്്മോസ്്്്്കളില്്തെഞ്്മോ
റികളില്് കണ്്സയ്്േര്്കഫഡിക്്്
ഓര്്ഡര്്അന്സരിച്്്ള്്സാധങ്്
ള്്എത്്ിക്്്ന്്തിന്നെപെിസവ്ീ
കരിക്്ണകേന്്്മ്ഖയ്േപത്്്ിമോടം്
സഹകരണ വക്പ്്് േപത്്്ിമോടം്
അഭയ്ര്്ഥിച്്ിട്്്ണ്്്.സാധനങ്്ള്കെ
വിലഅകാരണോയിവര്്ധിപ്്ിക്്്
വാന്ള്് ചില വിതരണക്്ാര്കെ

പശ്േംകര്്ശനോയിമനരിടം്.പപ്തി
സധ്്ി ഘട്്ത്്ില്് സംഭരണത്്ി
മൊട്സഹകരിക്്ാത്് വിതരണ
ക്്ാര്്കക്്തിമര സര്്ക്്ാര്ോയി
ആമോചിച്്് നെപെി സവ്ീകരിക്്്
കേന്്് കണ്്സയ്്േര്്കഫഡ് കചയ
ര്്ോന്്എം.കേഹബ്ബ,്ോകനജിങ്
ഡയറകറ്്്ര്്വി.എം.മ്ഹമ്്ദ്റഫീഖ്
എന്്ിവര്്വയ്ക്്ോക്്ി.
182പത്ിമവണിസ്പ്്ര്്ോര്്ക്്റ്്്

കളം്സഹകരണസംഘങ്്ള്് മ്
മഖനനെത്്്ന്്1000നീതിമറ്്്്റ്
കളം്,45കൊബബല്്പത്ിമവണിക
ളം്രാവികല10മ്തല്്ബവക്മന്്
രംഅഞ്്്വകരപപ്വര്്ത്്ിക്്്ം.ക
ണ്്സയ്്േര്്കഫഡിക്്് വിമദശേദയ്
മോപ്്്കള്് അെച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്തി
നാല്്ഇവിെകത്്ജീവനക്്ാകരപത്ി
മവണിസ്പ്്ര്്ോര്്ക്്റ്്്കളിമലക്്്
പ്നര്്വിനയ്സിപ്്ിച്്്. ജീവനക്്ാ
ര്്ക്്്സാനിബറ്സ്റ്കളം്ോസ്ക്
കളം്നല്്കിയിട്്്ണ്്്.തിര്വനത്്

പ്രംഎറണാക്ളംഎന്്ിവിെങ്്
ളില്്വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ില്
ള്്വര്്ക്്്അവശയ്സാധനങ്്ള്്
എത്്ിക്്്ന്്തിനായി മോം 

കഡലിവറിപദ്്തിആരംഭിച്്്.ഈ
പദ്്തിക്്്നല്്പപ്തികരണോണ്ല
ഭിക്്്ന്്ത.് തിര്വനത്്പ്രത്്്
500ക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്ംഎറണാക്
ളത്്്100ക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്ംസാധ
നങ്്ള്്എത്്ിച്്്.േലപ്്്റം,ആല
പ്്്ഴ,മൊഴിമ്ക്ട,്കണ്്്ര്്എന്്ി
വിെങ്്ളില്്ക്െിപദ്്തിവയ്ാപിപ്്ി
ക്്്ം.കൊറിയര്്സര്്വീസ്ഇല്്ാത്്
തിനാല്് പപ്തിസധ്്ി േറികെന്്്ം
നീതി കേഡിക്്ല്്സില്് േര്ന്്്ക
ള്് എത്്ിക്്ാന്് പശ്േിക്്്ന്്്ണ്്്.
15,000സാനിബറ്്സറ്കളം് 2 ല
ക്്ം ോസ്ക്കളം് ഇത്വകര ക
ണ്്സയ്്േര്്കഫഡ് വിതരണം കച
യത്.്ആലപ്്്ഴകകഎസഡ്ിപിയി
ല്്നിന്്്സാനിബറ്്സര്്നീതികേ
ഡിക്്ല്്മറ്്്്ര്്വഴിവില്്പനനെ

ത്്്ന്്്ണ്്്.നീതികേഡിക്്ല്്മറ്്്്
റ്കളില്് 35 മൊെിയ്കെ േര്ന്്്
മറ്്്്ക്്്ണ്്്.എല്്ാനീതികേഡിക്്
ല്്മറ്്്്റ്കളിലം്േര്ന്്ിക്്്ലഭയ്
ത ഉറപ്്്വര്ത്്്ം. എല്്ാ ജീവന
ക്്ാര്്ക്്്ം30ദിവസകത്്ലീവ്സറ

ണ്്ര്്നല്്കി.ലീവ്സറണ്്റിന്അ
ര്്ഹത ഇല്്ാത്്വര്്ക്്്ഈ ോസ
കത്് ശമ്്ളം മ്ന്്ക്റായി ന
ല്്കം്.തിര്വനത്്പ്രം,എറണാ
ക്ളം, മൊഴിമ്ക്ട്എന്്ിവിെങ്്
ളിലാണ്2020ഏപപ്ില്്1മ്തല്്ക
ണ്്സയ്്േര്്കഫഡ്ഓണ്്ബലന്്വയ്ാ
പാരം ആരംഭിക്്്ന്്ത.് അവശയ്
സാധനങ്്ളെങ്്ിയനാല്തരംകി
റ്്ാണ് ഓണ്്ബലനില്് നല്്ക്ക.
ഓണ്്ബലന്്ഇ്്്ന്്ഡ്നെത്്്ന്്
തിക്്്പിമറ്്ദിവസംസാധനങ്്ള്്

വീട്്ികലത്്്ം. എറണാക്ളമത്്
യം്തിര്വനത്്പ്രകത്്യം്അ
ഞ്്്മോണ്കളായിതരംതിരിച്്ാ
ണ് മോര്് കഡലിവറി. പത്ിമവണി
സ്പ്്ര്്ോര്്ക്്റ്്്കളില്്ലഭിക്്്ന്്
അകതവിലയക്്്ാണ്ഓണ്്ബല
നിലം് സാധനങ്്ള്് ലഭിക്്്ക.
കഡലിവറി ചാര്്ജ്അന്ബധ്്ോ
യിബില്്ില്്ഈൊക്്്ം.രണ്്ാംഘട്്
ത്്ില്്എല്്ാജില്്കളിമലക്്്ംഓ
ണ്്ബലന്് വയ്ാപാരം വയ്ാപിപ്്ി
ക്്്ം.

കണ്്സയ്്മര്്കെഡ്ഓണ്്ലൈന്്വയ്ാപാരത്്ിറൈക്്്
30കോടിയ്ടടഭക്്്യഉതര്ന്്ങ്്ള്്
വിരണിയിടെത്്ിക്്ാനാണ്തീരമ്ാനം.

ഏപര്ില്്ഒന്്്മ്തല്്തിര്വനന്്പ്രം,എറണാക്ളം,
കോഴികക്്ട്എന്്ിവിടങ്്ളിൊണ്ഓണ്്ലെന്്
വയ്ാരാരംആരംഭിക്്്ക.

മം്ബബ:ആര്്ബിഐനിലപാ
ട്കള്് ഇന്്കല ഓഹരി വിപ
ണികയത്ണച്്ില്്. മ്ന്്്ദിവ
സകത്്ത്െര്്ച്്യായമനട്്ത്്ി
കൊട്വില്് കസന്്കസകസ്്
131.18 മോയി്്്് നഷ്്ത്്ില്്
29,815.59ലാണ് മല്്സ് കച
യത്ത.്നിഫറ്്്ി18.80മോയി്്്്
മനട്്ത്്ില്്8660.25ലം്വയ്ാപാ
രം അവസാനിപ്്ിച്്്.കൊവി
ഡബ്ാധരാജയ്കത്്സമ്്ദഘ്െ
നകയ ബാധിക്്്ന്് സാഹരയ്
ത്്ിലാണ,്ഏപപ്ില്്ആദയ്ംനെ
മക്്ണ്് മൊണിറ്്റി മോളിസി
മോഗം മനരകത്് മചര്്ന്്ത.്
ധനകാരയ്േപത്്്ിനിര്്േലസീതാ
രാേന്്കഴിഞ്്ദിവസം1.70ല
ക്്ം മൊെിര്പയ്കെസാമ്്
ത്്ികപാകക്്ജ്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്
ന്്്.അത്ഉണര്്വ്നല്്കിയി
ര്ന്്്. ബിഎസഇ്യികല 1131
കമ്്നികള്കെഓഹരികള്്മന
ട്്ത്്ിലം് 1138ഓഹരികള്്ന
ഷ്്ത്്ില്ോയിര്ന്്്.166ഓഹ
രികള്്ക്്് ോറ്്േില്്. മൊള്് ഇ
ത്്്യ,ആകസ്ിസ്ബാങ്്്,ഐെി
സി, എന്്െിപിസി, സിപ്് ത്െ
ങ്്ിയഓഹരികളാണ്പപ്ധാന
ോയം്മനട്്മ്ണ്്ാക്്ിയത.്ഹീ
മോമൊമട്്ര്്മൊര്്പ,്ബജാജ്
ഫിനാന്്സ,്ഇന്്ഡസിനറ്്ബാ
ങ്്്,കഗയില്്,ോര്തിസ്സ്കി
ത്െങ്്ിയ ഓഹരികള്് നഷ്്
ത്്ില്ോയിര്ന്്്. വാഹനം,
ഊര്്ജം,അെിസ്്ാനസൗകരയ്
വികസനംത്െങ്്ിയവിഭാഗം
സ്ചികകളാണ് നഷ്്മ്ണ്്ാ
ക്്ിയത.്ബിഎസഇ് േിഡക്യ്ാ
പ്നഷ്്ത്്ിലാണ്മല്്സ്കച
യത്ത.് അമതസേയം, സമ്ൊ
ള്്കയ്ാപ്സ്ചികമനരിയമനട്്
ത്്ിലായിര്ന്്്.

ആര്്ബിഐ
പര്ഖയ്ാരനംത്ണച്്ില്്;
വിരണിനഷ്്ത്്ില്്

റിറപ്്െിരക്്്ക്റയ്റപ്്ൾ!

ശക്്ികാന്്ദാസ്

കൊച്്ി:സാമ്്ത്്ികമേഖലയില്ണ്്ാ
ക്്ിയആഘാതംസാധാരണക്്ാര്കെ
ഉപജീവനോര്്ഗങ്്ള്് മോലം്സത്ം
ഭിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്റി
സര്്വ്ബാങ്്്എട്ത്്പപ്ധാനനെപെി
കളില്്ഒന്്ാണ്വായപ്തിരിച്്െവ്ക
ള്്ക്്്മ്ന്്്ോസകത്്കൊറമട്്റിയം
പപ്ഖയ്ാപിച്്ത.് എങ്്കനയാണ് ഇത്
സാധാരണക്്ാര്്ക്്്ഗ്ണകരോവ്ക
എന്്്പരിമോധിക്്ാം.

എന്്ാണ്മൊറടട്്റിയം
വായപ്ാതിരിച്്െവ്കള്്ക്്്മ്ന്്്

ോസകത്്കൊറമട്്റിയംഎന്്ാല്്മ്
ന്്്ോസമത്്ക്്്വായപ്കള്കെോസ
തവണ(ഇഎംഐ)അെയമ്ക്്ണ്്തി
ല്്.അത്കൊണ്്്ബാങ്്്കള്്പിഴഈ
ൊക്്്കയില്്.

ഏമൊമക്്വായപ്കള്്ക്്്
ബാധകം
ഭവനവായപ്, വാഹനവായപ്, മപ

ഴസ്ണല്്മോണ്്,വിദയ്ാഭയ്ാസവായപ്
ത്െങ്്ിയ മെം മോണ്് വിഭാഗത്്ി
ല്്കപ്്ട്ന്് എല്്ാ വായപ്കള്്ക്്്ം
ഈആന്ക്ലയ്ംലഭയ്ോകം്.ഗ്മോ
പകരണങ്്ള്് വാങ്്ാകനട്ത്് വാ
യപ്കളം്ഇതില്്ഉള്്കപ്്ടം്.

മ്തലം്പലിശയം്
മ്തലം്പലിശയം്അെയക്്്ാം,ഇ

എംഐ മ്ന്്് ോസമത്്ക്്് അെ
യമ്ക്്ണ്്തില്്.ബാങ്്്കള്്ഇത്എപപ്
കാരോകണന്്്നെപ്്ില്്വര്ത്്്ന്്ത്
എന്്കാരയ്ത്്ില്്ക്റച്്്ക്െിവയ്ക്്
തവരാന്ണ്്്.

ഇത്ഇളവാടോ
ഇതിനര്്ത്്ം മ്ന്്് ോസകത്് ഇ

എംഐഒരിക്്ലം്അെയമ്ക്്ണ്്എ
ന്്ല്്.അത്നീട്്ികവക്്്ന്്്കവന്്്ോ
പത്ം.കൊറമട്്റിയംപപ്ഖയ്ാപിച്്സാഹ
ചരയ്ത്്ില്്വായപ്ാകാലാവധിനീട്്്
കമോഉപമോക്്ാവിക്്്താതപ്രയ്
പപ്കാരംതിരിച്്െവ്േറ്്്തരത്്ില്്പക്
േീകരിക്്്കമോ കചയ്്ണകേന്്ാണ്
ആര്്ബിഐനിരമദശിച്്ിട്്്ള്്ത.്

മര്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്ടപയമ്െന്്്്കള്്
ഇത്്രംമപയക്േന്്്്കളമെം മോ

ണ്കള്്എന്്വിഭാഗത്്ില്്കപ്്ട്ന്്ി
ല്്എന്്തിനാല്്കപ്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്മപ
യക്േന്്്്കള്്ക്്് കൊറമട്്റിയം ലഭി
ക്്ില്്.

മര്കഡിറ്്്സ്ടോറം്
മൊറടട്്റിയവം്
ഇഎംഐമ്ന്്്ോസമത്്ക്്്അെ

യക്്്ാത്്ത്കൊണ്്്കപ്കഡിറ്്്സ്മൊ
റികനഅത് ഒര് രീതിയിലം്ബാധി
ക്്ില്്.ഇക്്ാരയ്ംആരബിഐബാങ്്്
കള്്ക്്്നിരമദശംനല്്കിയിട്്്ണ്്്.

ബാങ്്്കള്്ക്്്ൊരത്ടൊ
ബാങ്്ിങ്ഇതരധനകാരയ്സ്്ാപന

ങ്്ള്്ക്്്ംഈ നിരമദശം ബാധകോ
ണ.്റ്റല്്ബാങ്്്കള്്,കചറ്കിെബാങ്്്
കള്്,പപ്ാമദശികബാങ്്്കള്്അെക്്മ്
ള്്എല്്ാകൊമേഴയ്ല്്ബാങ്്്കള്്,മൊ-
ഓപ്്മററ്്ീവ്ബാങ്്്കള്്,ധനകാരയ്സ്്ാ
പനങ്്ള്്, എന്്ബിഎഫസ്ികള്് ത്െ
ങ്്ിയവയക്ക്്ല്്ാംഇത്ബാധകോണ.്

റിസര്്വ്ബാങ്്്കൊററട്്റിയംഎങ്്കെ?

കൊറോണയക്്്്മ്ണ്്്ഇന്്ഷവ്റന്്സ്



കതാ ടി യി കല ൈി സമ് യം 
റീനാ വർഗീസ്

ലോക്്്ഡൗൺ@
കരിലങ്്ഴയക്്്ൽ
ബി നീ ഷ ്മ ള്്് ദര െി
ഹൊ ടുു യം: പാ ർ ടുുി ഓ ഫീ സ്
ക ഴി ഞുുാ ൽ പി കനു ുരാ ജയു 
സ ഭ യംു ഇ ട യകുുുു മാ ഗതും
ൈീ ട ുമാ യി ക ഴി ഞുു രാ ജയു 
സ ഭാ എം പി ഹോ സ ് കക.  
മാ ണി ഇ ഹപു ുൾ പാ ലാ യി 
കല ക രി ഹങു ുഴ യകുുു ൽ ൈീ 
ടുുി ല ുണുു്. ഹോ കുു് ഡൗ ൺ
കാ ല തുു് ൈീ ടുുി ൽ ഓ ഫീ സ്
സൗ ക രയു കൊ ര ുകുുി ഓ ഫീ 
സ ്ഹോ ലി യംു ഒ പുും ൈാ യ 
ന യംു, ക ുഷി യംു, ൈയുാ യാ 
മ വംു, വൈ കി ടുു് ക ുടുുി ക ൾ 
കുക ുപുും അ ൽ പം ഷ ടുുി ൽ
ക ളി യംു ഗപുാ ർ ഥ ന യംു.

ഹോ കുു് ഡൗ ൺ ആ 
കണ നുു് ക ര ുതി കൈ റ ുകത 
യി രി കുുു നുുി ലുു.  രാ ൈി കല 8
മ ണി മ ുത ൽ 3 മ ണി ൈ കര
ൈീ ടുുി ൽ സ ജുുീ ക രി ചുു ഓ 
ഫീ സി ലാ ണ.ു ഒ ര ുപാ ട ുജ ന 
ങുു ൾ കൊ ഹോ ണ മ ുലം ഇ 
നുുുയ യകുുു് പ ുറ തുുും അ ക 
തുുു മാ യി ക ുട ുങുുി കി ട 
കുുു നുു അ ൈ സുു യാ ണ ു
ളുു ത.ു ഇ ൈ കര സ ഹാ യി 
കുുാ ന ുളുു ന ട പ ടി ക ളി ലാ 

ണ.ു ഇ നുു കല മാ ഗതും ല 
ണുു നി ൽ നി നുു് 249

ഹപ ര ുകട ൈി ൈ ര ങുു ൾ
എ ട ുകുുാ ൻ സാ 

ധി ചുുു. അ ങുു കന
പ ല രാ ജയു ങുു ളി 

ലംു. അ ൈ ർ കുുാ യി
എം േ സി ക ള ുമാ യി

േ നുു കപു ുടുുു ൈ ര ുനുുു.
അ ൈ ർ കുക ുര ു സ മാ ധാ 
നം ന ൽ കാ ൻ സാ ധി ചുുി ടുുു 
ണു്ു- അ ഹദു ുഹം പ റ ഞുുു. 

വമ സ ുർ, േം ഗ ള ുര,ു 

നാ സി ക ുത ുട ങുുി യ സുു ല 
ങുു ളി ൽ ക ുട ുങുുി യ ൈി േയുാ 
ർ ഥി ക ള ുമാ യംു അ ധി ക ു
ത ര ുമാ യംു േ നുു കപു ുട ു
നുുു ണു്ു. ന ഞുു ൻ ഹൊ ഡു നി 
നുുും ഹക ര ള തുുി ഹല കുുു മ ട 
ങുുി യ ഹോ റി വഗുഡ ൈ ർ മാ 
കര അ ൈി കട കൊ ലീ സ ്ത 
ലുുി ച ത യകുുുു നുുു എ നുു് പ 
രാ തി ൈി ളി ചുുു പ റ ഞുുു ൈ 
ചുു ഹത യ ുളുുു. അ ൈ കര
ഹോ ർ ഡ ർ ക ട തുുാ ന ുളുു
ഗശു മ തുുി ലാ ണ.ു

ഇ തി നി കട ഹൊ ടുു യം ജി 
ലുുാ ജ ന റ ൽ ആ ശ ുപ ഗതുി 
കുു് 40 ല കുും ര ുപ ഹക ഗദുുു 
തുുി ൽ നി നുുും അ ന ുൈ േി 
പുുി ചുുു. ഹോ ണി ല ുകട യ ുളുു

ഹൊ-  ഓ ർ ഡി ഹന ഷ ൻ ക 
ഴി ഞുുാ ൽ ഉ ചുു യകുുു് ഹശ 
ഷം അ ൽ പം ഗഫുീ യാ കംു.
അ മുു ക ുടുുി യ മുു യംു ഭാ രയു
നി ഷ ഹോ സ ് കക  മാ ണി 
യംു, മ കുു ളാ യ റി തി ക യംു,
ഗപുി യ ങുു യംു, ക ുഞുുു മാ 
ണി യംു ഒ പുു മ ുണു്ു. 

പ ണുു് ന നുുാ യി ൈാ യ ന 
യ ുണുുാ യി ര ുനുുു. തി ര കുുി 
ലാ യ ഹപു ുൾ അ ത ു ക ുറ 
ഞുുു. ഇ ഹപു ുൾ അ തി നംു
സ മ യം കി ടുുു നുുു ണുു്. വൈ 
കി ടു്ു ക ുടുുി ക ള ുമാ യി അ ര മ 
ണി കുുു ർ ഷ ടുുി ൽ ക ളി 
കുുും. ഏ ഗപുി ൽ 9നാ ണ ുമാ 
ണി സാ ർ മ രി ചുു് ഒ ര ുൈ ർ 
ഷം തി ക യ ുനുു ത.ു അ നുു്

ൈീ ടുുി ലി ര ുനുു് അ ഹദു ുഹ തുുി 
കുുു ആ തുുാ ൈി ന ുഹൈ ണുുി
ഗപുാ ർ ഥി കുുും.

ഡ ൽ ഹി യി ൽ നി നുുും
ഹക ര ള തുുി ഹല കുുു  മ ട ങുുി 
യ ചി ല എം പി മാ ർ  കവുാ റ 
വുുു നി ലാ കണ നുുു ഹക ടുുു.
എം പി ദ ുഷയു നു്ു സി ങാ ണു
അ തി ന ു കാ ര ണ മാ യ ത.ു
അ തി ന ു മ ുൻ പ ു ഞാ ൻ
ഹൊ നുുി ര ുനുുു. ഞാ ൻ ൈ 
നുു ൈി മാ ന തുുി ലംു ൈി ഹേ 
ശ തുുു നി നുുു മ ട ങുുി യ ഒ 
ര ുപാ ട ുആ ള ുക ൾ ഉ ണുുാ 
യി ര ുനുുു. അ ത ുകൊ 
ണുുാ ണ ുസവു യം ൈീ ടുുി ലി രി 
കുുാ ൻ തീ ര ുമാ നി ചുു ത.ു അ 
ഹദു ുഹം പ റ ഞുുു.

ബാ കു്ു ട ു 
ബബ സി കസു ്
ഇ. ആ ർ. വാ െി യ ർ

ബാ  കുു് ട ു ഹേ സി 
കസു ് (അ ടി 

സുുാ ന ങുു ളി ഹല കുു് മ ട 
ങുുു ക)- ഗപു തി സ നുുി ക 
ൾ മ ുനുുി കല തുുു ഹുപ ുൾ
ഉ യ ർ നുുു ഹക ൾ കുുാ റ ുളുു 
താ ണി ത.ു ഈ  കൊ ഹോ 
ണ കുുാ ല തുുും തീ ർ ചുു യാ 
യംു അ തി ന ുഗപു സ കുുി 
യ ുണുു്. ഒ ര ുപ ഹകു,ു ഇ ത ു
ൈ കര ചി നുുി കുുാ തുു ഗതു 
യംു ഗപു സ കുുി. അ ടി 
സുുാ ന പ ര മാ യി മ ന ുഷയു 
ൻ എ നുു് എ നുുു ഹോ ധയു 
മാ കുുി തുു ര ുനുുു കൊ 
ഹോ ണ ൈയുാ പ ന വംു അ 
ത ുയ ർ തുുു നുു ഭീ തി 
യംു. 

പ ണ കുുാ ര 
നംു പാ ൈ കപു ുടുു 
ൈ നംു യ ുഹോ 
പയു നംു ഏ ഷയു 
കുുാ ര നംു എ 
ലുുാം ഒ ര ുഹൊ 
കല കൊ ര ുത ു
ക യാ ണ,ു പി ടി 
ചുുു നി ൽ കുുാ ൻ!
ൈീ ടുു ക ങുു ളി ൽ അ 
ട ചുുു പ ുടുുി യി രി കുുു 
നുു ഇ നുുുയ യി കല ജ ന 
ഹൊ ടി ക ളി ലംു ഒ ഹര മാ ന 
സി കാ ൈ സുു യാ വംു. ഒ രു
ക ുഞുു ൻ വൈ റ സ ് അ 
ക തുുു ക ട കുുാ തി രി കുുാ 
ന ുളുു ഹൊ രാ ടുും!

പ ുറ തുുു ഹൊ യാ ൽ ക ു
ളി ചുുു ൈീ ടുുി ൽ ക യ റ ുക മ ു
ൻ പ ുന മുുു കട ശീ ല മാ യി 
ര ുനുുു. കാ ൽ ക ഴ ുകാ ൻ
പ ുറ തുുു കി ണുുി യി ൽ
കൈ ളുും ൈ ചുുി ര ുനുു ൈീ ട ു
ക ൾ. ഇ നുുു ഹോ പുുും
കൈ ളുു വംു മ കറു ുനുുി കന 
കുുാ ൾ ഗപു ധാ നം! പ ുറ 
തുുി റ ങുുി ഹോ വക  ക ഴ ു
ക ണം, ഹോ പുുി ടുുു ത 
കനു.ു ച കുു യംു മാ ങുു യംു
ഹത ങുു യ ുകൊ കകു ു ൈി ല 
പി ടി പുുു ളുു ഭ കുുുയ ൈ സത് ു
കുു ളാ യി. പ ുറ തുുു നി 
നുുു ൈ ര ുനുു തി കന അ ഗതു
ൈി ശവു സി കുുാ ഹൊ എ നുു
ആ ശ ങുു. ൈീ ടി കുുു യംു പ 
റ മുുി കുുു യംു ൈി ല ൈീ 
ണുുും തി രി ചുു റി യ ുനുുു
നാം,  മ ല യാ ളി ക ൾ. ൈീ ടു
വ ുതുുി യാ കുുാ ൻ, പാ 
ഗതും ക ഴ ുകാ ൻ, പ റ മുുു

ന ന യകുുുാ ൻ... പ ുറ തുുു 
നി നുുാ ര ുമി ലുു. എ ലുുാം ൈീ 
ടുുി കല അം ഗ ങുു ൾ ത 
കനു.ു

പ ുറം ഹോ ക വ ുമാ യ ു
ളുു േ നുും ഹോ ണി ലംു
കന റുുി ലംു മാ ഗതു മാ ക ു
ഹുപ ുൾ ൈീ ടുു ക ങുു ളംു പ ഴ 
യ ൈീ ടുു ക ങുു ളാ വ ുനുുു.
ക ുടംു േ േ നുു ങുു ള ുകട
ൈി ല യ റി യ ുനുുു. പ ല രംു
അ റി യാ കത അ ടി സുുാ 
ന ങുു ളി ഹല കുുു മ ട ങുുു 
നുുു. വക ൈി ടുു ന ലുു ശീ ല 
ങുു ള ുകട തി രി കചു ുട ുപുുി ന ു
ളുു താ ണ ു ഈ  ൈീ ടുുു ൈാ 

സം.

അ 
ത ുഅ ങുു കന ത കനു ുകാ 
ണാ നാ യാ ൽ കൊ ഹോ 
ണ യുകുുു ഹശ ഷ മ ുളുു
ഹോ ക തുു് അ ത ു ഗപു തി 
ഫ ലി കുുും. ക ുടംു േ േ 
നുു ങുു ള ുകട കക ടുുു റ പുു്
സ മ ുഹ േ നുു ങുു ള ുകട
കക ടുുു റ പുുി നംു സ ഹാ യി 
കുുു മ ഹലു.ു എ ലുുാം ൈീ ടുുി 
ൽ നി നുുു പ ഠി കുു ണം എ 
നുുാ ണ ു കാ ര ണ ൈ നുുാ ർ
പ റ യാ റ.ു . ഇ കൊ ര ുകച 
റി യ ഇ ട ഹൈ ള യാ ണ,ു ൈീ 
ടുുി ൽ നി നുുു പ ഠി കുുാ ന ു
ളുു ഇ ട ഹൈ ള.

ഹൈ ണുു കപു ുടുു ൈ ര ുകട
ഓ ഹോ ൈി ഹശ ഷ ങുു ള ുമ 
റി യാ ൻ പ തി ൈി ഹല കറ
താ തപു രയും കാ ണി കുുു 
നുു നാ ള ുക ൾ. "സഹ്ന ഹ 
മാ ണ ഖി ല സാ ര മ ുഴി യി 
ൽ, സഹ്ന ഹ സാ ര മി ഹ
സ തയു ഹമ ക മാം' എ നുു
ക ുമാ ര നാ ശാ കുുു ൈ രി 
ക ൾ ഈ  ഗപു തി സ നുുി
കാ ല തുുി ന ുഹച ർ നുു താ 
ണ.ു 

എ ര ുമ പുുാ ൈ യകുുു... ഹപ രു
ഹക ടുു് അ മുു ര ഹകു ുണുുാ.

ഭം ഗി യ ുളുു ഈ  ക ുഞുു ൻ പ ചുു 
കുു റി കുു്  എ ര ുമ യ ുമാ യി യാ 
കൊ ര ു സാ ദ ുശയു വ ുമി ലുു. ന മുുു 
കട റം ബ ുടുുാ ഹോ ടാ ണ ു പി കനു ു
യംു സാ ദ ുശയും. ഹൈ ലി പുു ട ർ പുുു ക 
ളി ൽ പ ട ർ നുുു പി ടി കുുു നുു ഈ  
ൈ ളുുി കചു ുടി കയ പാ ൈ ൽ എ നുുാ 
ണ ു പ റ യ ുനുു കത ങുുി ലംു പാ ൈ 
ലി കുുു സ ഹ ജ ഗ ുണ മാ യ ക യപുു
തീ കര യി ലുു. ഇ ളം കാ യകു ൾ ൈി 
തുു ട കുും ക റി ൈ യകുുുാം. കാ 
യകു ൾ പ ഴ ുതുുാ ൽ ഉ ളുുി കല ച ു
ൈ നുു പ ൾ പു്ു സവുാ ഭാ ൈി ക നി റ മ ു
ണുുാ കുുാ ൻ ഉ പ ഹോ ഗി കുുു നുുു.
കന യപുുുാ ൈ ൽ, കൈ ൺ പാ ൈ ൽ,
കാ ടുുു വക പുു യകുുു, മ ുളുു ൻ പാ ൈ 
ൽ എ നുുീ ഹപ ര ുക ളി ലംു അ റി യ 
കപു ുട ുനുുു.

ശ രാ ശ രി 10 കസ ുുുി മീ റുു ർ ൈ 
ലി പുു വംു മ ധയു ഭാ ഗ തുു് നാ ലു

കസ ുുുി മീ റുു ർ ൈ കര ൈയുാ സ വ ുമ ു
ളുു എ ര ുമ പുുാ ൈ ലി കുുു കാ യകു 
ൾ കു്ു ഏ ക ഹേ ശം 100 ഗഗുാം  ൈ കര
ത ുകുും കാ ണംു. ന നുുാ യി മ ു
തുു കാ യകു ൾ കുുു  പ ചുു നി റ മാ 
ണ.ു മ തുുുയ മാം സാ േി ക ഹോ ട ുഹച ർ 
തു്ു ക റി യാ ഹോ കമ ഴ ുകുുു പ ുര ടുുി 
യാ ഹോ ഉ ണ കുുി ൈ റ ുഹുത ു ഭ 
കുുി കുുാം. 

ഹഗാ ഗതു ൈി ഭാ ഗ ങുു ൾ ഇ തി 
കുുു കി ഴ ങുുു ക ൾ ഉ പ ഹോ ഗി 
ചുു് ഹല ഹയു വംു അ ൾ സ ർ, മ ുല 
കുുു ര,ു പാ മുുു ൈി ഷം എ നുുി ൈ 
യുകുുു ളുു ക ഷാ യ വംു ത ല, അ 
സുുി ക ൾ, നാ ഡി ക ൾ എ നുുി 
ൈ യുകുുു ണുുാ ക ുനുു പ രി കുുു ക 
ൾ കുുു ളുു എ ണുു യംു ത യാ റാ 
കുുി യി ര ുനുുു. പ ല ഹോ ഗതു സ മ ു
ഹ ങുു ള ുകട യംു പ ുജാ ൈി ധി ക 
ളി ൽ ഈ  സ സയു തുുി നംു കാ 
യകു ൾ കുുും ൈി ഹശ ഷ സുുാ ന മ ു
ണുു്.  

കട്്്ിദിബോസർചിതത്രചനാമത്്രംതരംഗമായി
ലമലത്ൊവാർത്്മമഫാമിെിഒരക്്്ിയകട്്്ിദിബോസർ
ചിതത്രചനയിൽനറ്ക്ണക്്ിന്കഞ്്്്
കൊകാരന്്ാരാണ്േലക്ട്ത്്്ത.്ഇന്്ലെെഭിച്്
എൻതട്ികളൽനിന്്്ംതിരലഞ്ട്ത്്്ചിതത്ങ്്ളം്
ചിതത്കാരന്്ാരം്

ജോസ ്കെ.മാണി എംപിയംു ഭാരയു നിഷയംു

എര്മപ്്ാവയക്്്

ക ുഞുുാ പുുു ക ണുു കാ ഴചു 
പര്ി യ ക ്ട്്് കാ രെ,
ഇ ന്്് ന മ്് ൾ ക ്ഞ്്ാ പ്്് വി ര്്് യം്

ക ്ട്്ി േി ദോ സ റി ര്്് യം് ക ഥ ആ െം ഭി 
ക്്ാ ൻ ദോ വ ്ക യാ ണ.്

അ തി നി ട യി ൽ ഇ ന്് രെ ൊ പത്ി ന ട 
ന്് ഒ ര ്സം ഭ വം ക ്ട്്് കാ ർ ക്്് അ റി യ 
ദട്?് 

ന മ്്് രട ക ്ഞ്്ാ പ്്് അ വ ര്്് മ ്റി 

യി ൽ ക യ റി ക ത ക ട ച്്് ദന െ രത് ്ഉ റ 
ക്് മാ യി. 

ര ക ൽ പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി ഒ ന്്് ദോ ക്്ാ 
രമ ന്്് വ ച്്ാ ൽ അ രപ് ്അ മ്് യ ്രട വി 
ളി വ രം്. "ക ്ഞ്്ാ പ്്്  അ ക ത്്് ദോ'

 ക ്ട്്് കാ രൊ രക് ് എ ന്്് രെ യ്്് ക 
യാ വം് എ ന്്് ആ ദോ െി ച്്് ക ്ദറ ദന 
െം ടി വി ക ണ്്്. രി രന് ്അ ച്് ര്്് രൊ 
ബബ ൽ ഒ ന്്് എ ട ്ക്്ാ ൻ പര് മം ന ട 
ത്്ി. ര രഷ് ്അ ച്് ൻ താ രെ വ ച്്ി ട്്് ദവ 
ദട്?്

രൊ ബബ ൽ ദോ ക്്ി അ ച്് ൻ െി െി 
ക്്് ക യം് എ രത് ്രക് ്ദോ ര റ യ ്ക 
യം് രെ യ്്് ന്് ത ്കാ ണാം.

ഇ തി രപ് ്എ ന്്ാ ഇ ങ്് രന?
രൊ ദോ ണാ എ ന്്ാ ൽ എ ദത് ്ത 

മാ ര സാ ധ ന മാ രണ ന്്് ദോ ന്്്ം അ 
ച്് ര്്് യം് ദെ ട്് ര്്് യം് ദെ ച്്ി യ ്ദട 
യം് മ ട്്് ക ട്്ാ ൽ.

അ ങ്് രന െ ട ഞ്്് ക ്ടി ഒ ര ്വി ധം
ര ക ൽ ത ള്്ി നീ ക്്ി യാ ണ ്ക ്ഞ്്ാ പ്്്
ഉ റ ങ്്ാ ൻ കി ട ന്് ത.്

ൊ പത്ി രര രട് ്ന്്ാ ണ ് പ ്റ ര്ത ്ര്
ര ബ്്ം ദക ട്്് ക ്ഞ്്ാ പ്്് രെ ട്്ി ഉ ണ ർ 
ന്് ത.് ജ ന െി ന ് രവ ളി യി ൽ എ ദത്്
അ ന ങ്്ി യ ദോ രെ !

ബേ വ ദമ.... ഇ നി രൊ ദോ ണ വ ല്് 
ത ്മാ ദോ?

ക ്ഞ്്ാ പ്്് ദര ടി ച്്് വി റ ച്്്. ര രഷ്്
അ വ ൻ ജ ന െി ല ്രട രവ ളി യി ൽ ഒ ര്
ര ്രം ക ണ്്്.

അ ദയ്!്
ര ബ്്ം പ ്റ ത്്് വ ര ്ന്്ി ല്്.
ആ  ര ്രം ജ ന െി ന ്അ ട ്ദത് ്ക്്് വ 

ന്്് നി ന്്്.
(പ ്റ ത്്് വ ന്്് നി ന്് ത ് ന മ്്് രട

ക ്ട്്ി േി ദോ സ റാ ണ.് രാ വം ക ്ഞ്്ാ 
പ്്് ഇ തി ന ്മ ്മ്്് ക ട്്ി ട്്ി ല്് ദല് ്- ക ്ട്്് 
കാ ദെ,  വ ള രെ െ സ ക െ മാ യ ഒ ര ്സം ഗ 
തി യാ ണ ്രി രന് ്ഉ ട്്ാ യ ത.് ആ  കാ 
െയ്ം നാ രള പ്് റ യാം.)

അ രപ് ്- ഇ ന്്് ഗ ്ഡ ്ബബ! 

ഇന്്ലെധാരാളംക്ട്്്കാർദിബോസറിലന
യം്ക്ഞ്്ാപ്്്വില്്്യം്ചിതത്ംവരച്്്
അയച്്്തന്്്.ചിെത്ഇന്്്
തേ്സിദ്്ീകരിക്്്ന്്്.
ഇന്്്ക്ടിസമയമ്ണ്്്.നാലളക്ട്്ി
ദിബോസറം്ക്ഞ്്ാപ്്്വം്
കണ്്്മ്ട്്്ബപ്്ൾനമ്ലക്്ര്
ബേര്ബവബണ്?്
അയച്്്തരാൻമറക്്ണ്്.ഇന്്ലെ
േതത്ത്്ിൽവിശദവിവരംനൽകിയിര്ന്്ത്
കണ്്ിരിക്്്മബല്ാ്.
ദിബോസറിന്ഒര്ബേര്കണ്്്േിടിക്്്.
സമ്്ാനമ്ണ്്്.
7034041234എന്്വാട്്്സ്ആപ്്്
നമ്്റിൽബേരം്േടവം്അയച്്്തരണം.

വൈ ക ുഹനു ുര ങുു ൾ ചാ 
യ യകുുക ുപുും ഇ ത ുക ുടി ഒ 
നുുു പ രീ കുുി ചുുു ഹോ കുുു...

ഹച ര ുൈ ക ൾ:
സ ൈാ ള - 4 എ ണുും (ന ുറ ു

കുുി യ ത)ു
പ ചുു മ ുള ക ു - ഒ കര ണുും

(കച റ ുതാ യി ന ുറ ുകുുി യ ത)ു
ക റി ഹൈ പുുി ല - (ന ുറ ുകുുി 

യ ത,ു ആ ൈ ശയു തുുി ന)ു
മ ലുുി യി ല - (ന ുറ ുകുുി യ 

ത,ു ആ ൈ ശയു തുുി ന)ു
ഉ പു്ു - ഒ നുു ര ടീ സപ് ുൺ
മ ുള കകുൊ ടി - 1 ടീ സപ് ു

ൺ
ഇ ഞുുി കൈ ള ുതുുു ളുുി ഹപ 

സു്ുുു - ഒ ര ുടീ സപ് ുൺ
ക ട ല മാ വ ു- ഒ ര ുക പു്ു
അ രി കപു ുടി - ഒ ര ുക പു്ു
ഹേ കുുി ങ ുഹോ ഡ - 1/4

ടീ സപ് ുൺ
ച ുട ുളുു എ ണുു- 2 ഹട േി 

ൾ സപ് ുൺ
കൈ ളി കചു ുണുു- ആ ൈ ശയു 

തുുി നു
ത യാ റാ കുുു നുു ൈി ധം:
ന ുറ ുകുുി ൈ ചുുി രി കുുു നുു

സ ൈാ ള യി ഹല കുു്, പ ചുു മ ുള 
കംു ക റി ഹൈ പുുി ല യംു മ ലുുി 
യി ല യംു ഹച ർ കുുു ക, അ തി 
ഹല കുു് 1 1/2 ടീ സപ് ുൺ ഉ 

പുുും, 1 ടീ സപ് ുൺ മ ുള ക ു
കൊ ടി യംു 1 ടീ സപ് ുൺ ഇ 
ഞുുി കൈ ള ുതുുു ളുുി ഹപ സുുുുും
ഹച ർ തുു് ഇ ള കുുു ക. മ സാ ല
ന നുുാ യി സ ൈാ ള യി ഹല കുു്
ഹച ര ുനുു ൈി ധ തുുി ൽ  ക ുടുുി 
യി ള കുു ണം. ത ുട ർ നു്ു 1 ക പു്ു
ക ട ല മാ വംു, 3/4 ക പു്ു അ രി 
കപു ുടി യംു ഹച ർ തുു് ന നുുാ 
യി ഇ ള കുുി യ തി ന ുഹശ ഷം
അ തി ഹല കു്ു ച ുട ുളുു എ ണുു
ഒ ഴി കുുു ക. സപ് ുൺ ഉ പ 
ഹോ ഗി ചുു് ഹച ര ുൈ ക കള ലുുാം
ഒ നുുു ക ുടി ഇ ള കുുു ക. ത യാ 
റാ കുുി ൈ ചുുി രി കുുു നുു മ സാ ല 
കുുു ടുുി ഹല കുു് ആ ൈ ശയു തുുി 
ന ുകൈ ളുും ഒ ഴി ചു്ു ഹച ര ുൈ ക 
കള ലുുാം ഒ നുുു ക ുടി ഹോ ജി 
പുുി കുുു ക, അ തി ഹല കുു് 1/4
ടീ സപ് ുൺ ഹേ കുുി ങ ുഹോ 
ഡ ഹച ർ തുു് ഇ ള കുുു ക,
(ഹേ കുുി ങ ു ഹോ ഡ ഹൈ ണ 
കമ നു്ു നി ർ േ നുു വ ുമി ലുു) ത 
യ റാ കുുി യ ക ുടുു് കച റി യ
കച റി യ ഹോ ണുു ക ളാ കുുി
മാ റുുി ൈ യകുുുു ക.

ച ടുുി യി ൽ ആ ൈ ശയു തുുി 
ന ുകൈ ളി കചു ുണുു എ ട ുതു്ു ച ു
ടാ കുുാ ൻ ൈ യകുുുു ക. തി ള ചുു
കൈ ളി കചു ുണുു യി ഹല കുു് ഓ 
ഹോ ഹോ ഹോ ണുു ക ളാ യി ഇ 
ടു്ു ൈ റ ുകതു ുട ുകുുു ക.

സവാളബോണ്്
ഹോം  ക ുകുുി ങ ു

ബിനിത ദേവസി്
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